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lmran Waheed:
Liberalisme Justru
Menghancurkan Barat
Barat maju karena liberalisme? Tunggu
dulu! Menurut Dr. Imran Waheed
(Inggris), yang mengenal dan merasakan
betul bagaimana realitas kehidupan di
Barat liberalisme justru sedang
mengantarkan Barat saat ini ke dalam
jurang kehancuran. Jadi, tak perlu silau
dengan Barat dan liberalisme justru harus
disingkirkan.

Ancaman
Liberalisasi di
Semua Lini
Saat ini liberalisasi sedang
mengancam semua lini. Ia
mengacak-acak kehidupan

rcL ekonomi, politik, budaya, sosial,
pendidikan bahkan aqama. Ini tentu sanoatagama. Ini tentu sangat
berbahaya. Karena itu, membiarkan liberalisasi sama
saja dengan membiarkan kehidupan kita hancur. Kita
harus mencegahnya!

Waspadai
Leedlisasi
KoTonialisme
l(olonialisme (penjajahan)
secara fisik memang telah
lama berakhir. Namun,
Indonesia saat ini justru

sedang berada dalam cengkeraman sistem
kapitalis-liberal yang notabene warisan
kolonial. Ironisnya, sistem kolonial yang nyata-
nyata menghancurkan ini dilegalisasi oleh
Pemerintah dan DPR lewat sejumlah UU. Umat
harus waspadal

Pexganlar.
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Assaldmu' alaikum wa rahmatulldhi wd bdrckatah'

- Pembaca yang budiman' jika dihitung sejak Proklamasi

Kemerdekaan Rl I 7 Agustus 1945, negeri ini telah 63 tahun merdeka.

Namun, tidak banyak yang menyadari bahwa penjajahan atas negerl

ini sebetulnya tidak pernah berhenti, alias terus berlangsung. Yang

berbeda hinyalah bentuknya saja' Jika s.ebelum Proklamasi

Kemerdekaan, negeri ini dijajah secara fisik, pasca Proklamasi

Kemerdekaan, negeri ini dijaiah secara non-fisik' terutama melalui

O.nj.j.f,.n politik dan etonomi. Liberalisme menjadr alat efektif

penjajahanbaruini.lnilahyangsebetulnyaterjadi.L'' 
l"ng amat menyedihkan, liberalisme yang sebetulnya menyimpan

bahaya terselubungtidak banyak disadari oi.h bang* besar ini' Buktinya,

tak ada perlawanan sama sekali dari bangsa ini terhadap liberalisme

yang notabene alat kaum penjajah. Yang lebih menyedihkan' penjajahan

melilui liberalisme justru ditegalkan oleh para pemimpin negeri ini

melalui sejumlah undang-uniang. Di biiang ekonomi, misalnya,

pemerintah dan DPR mengesahkan uu Migas, uu sDA, UU Kelistrikan,

uu Penanaman Modal, dll yang sangat liberal dan bernuansa kolonial.

lronisnya, kebanyakan dralt uu itu justru dibuat oleh pihak asing

melalui'lMF atau'Bank Dunia, yang notabene lembaga kolonial yang

mewakili kepentingan negara-negara penjajah seperti AS'

Liberalisme juga sedang mengacak-acak politik kita. Pemilu dan

pilkada terbukti hanya menghamburkan biaya dan memicu banyak

t""n'r. r"ti.iketimbang reliirkan pemimpin yang adil. Bahkan sejak

era reformasi sudah tak terhitung wakil rakyat dan peiabat di pusat

maupun derah yang terlibat kasus korupsi'

Yanglebihparah,liberalismejugasudahmasukdanmengacak-
acak drinia pendidikan bahkan agama. Padahal pendidikan dan agama

adalah dua pilar yang sangat bagi sebuah negara'

Karena itu, umat lslam sebagai penduduk mayoritas di negeri ini

tidak boleh tinggal diam. Membiarkan liberalisme merajalela di semua

lini sama saja dengan membiarkan kehidupan kita hancur' Karena itu'

liberalisme harus dilawan dengan kerasl

Itulah tema utama al'ura'ie kali ini' Selamat membacal

Wassaldmu'a taikum wa rahmatutldhi w6' barakltuh'
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NK*AM, T*MAK MruLHH KAIAH
alam kesempatan jumpa Pers Senin

2 Juni 2008, sehari setelah lnsiden

Monas I Juni 2008, dengan mimik

serius dan nada tinggi, Presiden SBY

menyatakan, "Negara tidak boleh kalah

dengan perilaku kekerasan. Negara harus

menegakkan tatanan yang berlaku untuk
kepentingan seluruh rakyat lndonesia."

'Negara tidak boleh kalah' menjadi pesan

penting Presiden SBY saat itu.

Memang terbukti, negara saat itu
menunjukkan kekuataan dan kegagahannya.

Polisi yang menjadi alat negara segera

menggelar jumpa pers. Munarwan'sang
panglima' diultimatum untuk menyerahkan diri.

Ribuan polisi dengan puluhan truk dan bus

beratribut lengkap dikerahkan.'Para terdakwa'

lnsiden Monas diambil dari Petamburan, markas

FPl, bagaikan teroris kelas kakap. Habib Rizieq

yang dengan baik hati mengantar anggotanya

(bukan untuk ditahan) pun turut ditangkap.

Berhadapan dengan kepentingan umat

lslam dan aktivis lslam memang negara

sepertinya selalu kuat dan tidak terkalahkan.

Negara, atas nama Perang melawan

terorisme, melakukan apaPUn untuk
membuktikan keperkasaannya. Perang di

bawah pimpinan negara teroris Amerika

Serikat ini melegalkan apapun untuk
memerangi lslam dan umatnya. Berbagai

rekayasa dan konspirasi dibuat untuk

melegalkan perang ini.

Negara pun menjadi sangat kuat di

hadapan rakyat yang lemah. Atas nama

keindahan kota, perumahan kumuh digusur.

Negara, lewat aparat yang beringas,

menghancurkan lapak-lapak pedagang kaki

lima dan tergusur oleh supermarket asing.

Negara juga menjadi sangat kuat kalau

menyangkut kepentingan asing. Tidak peduli

rakyat menjerit, kehidupan semakin berat,

angka kemiskinan semakin tinggi, stress dan

angka bunuh diri meningkat, negara tetap saja

ngotot menaikkan BBM. Demi mengikuti
'fatwa' Konsensus Washington yang

mengharamkan subsidi, negara dengan

beringas mencabut subsidi untuk rakyat.

Sayang seribu sayang. Negara hampir bisa

dipastikan selalu kalah saat berhadapan dengan

kepentingan negara kapitalis yang menjadi

tuannya, perusahaan multinasional dan para

pemilik modal besar. lronisnya, kekalahan ini

dilegalisasi undang-undang. Amien Rais dalam

bukuny a, Agenda M endesak Bangsa, Selamatkan

Indonesia, secara gamblang menggambarkan

kekalahan ini. Pemaparan di bawah ini banyak

diambil dari buku penting tersebut.

Di sektor perbankan, negara sengaja

mengalahkan dirinya. ltu dilegalisasi undang-

undang. Dengan UU ini pihak asing bisa

memiliki hingga 990/o saham bank di lndonesia.

Proses itu sedang terjadi. Saat ini 6 dari l0

ffi
,ffi
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perbankan terbesar di lndonesia kepemilikan

mayoritasnya dikuasai asing. Setiap orang pasti

tahu bahaya apa yang terjadi pada negara ini

kalau sektor keuangannya dikuasai asing.

Di sektor migas dan pertambangan negara

juga kalah total berhadapan dengan
perusahaan multinasional yang rakus. Saat ini,

menurut pakar ekonom yang kritis dan cerdas,

Dr. Hendri Saparini, lebih dari 90o/o dari 120

kontrak production sharing kita dikuasai
korporasi asing. Dari sekitar satu juta barel

perhari Pertamina hanya memproduksi sekitar

109 ribu barel, sedikit di atas Medco 75 ribu

barel. Sebaliknya, produksi terbesar adalah

Chevron sekitar 450 ribu barel perhari.
Tambang minyak dan gas dijual kepada asing.

Blok Cepu yang memiliki kandungan gas dan

minyak yang luar biasa diserahkan ke Exxon

Mobil. Bahkan di Blok Natuna yang kaya gas,

lndonesia hanya dapat 00/0,'selebihnya'
dikuasai penuh Exxon Mobil.

lronisnya, negara mengalahkan dirinya

sendiri lewat UU Migas. Berdasarkan UU

Migas ini pemain asing boleh masuk

sebebasnya dari hulu sampai hilir. Pertamina

tidak lagi menjadi pemain tunggal.

Negara yang kalah tampak jelas dalam UU

Migas No 22 tahun 2001 pasal 22 ayal I .

Dalam pasal itu dijelaskan badan usaha atau

bentuk usaha tetap wajib menyerahkan paling

banyak 25 persen bagiannya dari hasil minyak

dan gas bumi untuk memenuhi kebutuhan

dalam negeri. Lihat kata-kata paling banyak

(maksimal) 250l0. Konyol sekali bukan?

Untungnya, pasal ini kemudian dibatalkan oleh

Mahkamah Konstitusi. Namun, jelas ini
menunjukkan UU ini untuk kepentingan asing.

Kekonyolan lain dari kekalahan negara bisa

kita lihat dalam UU no 25/2007 tentang
Penanaman Modal. Berdasarkan UU itu tidak

dibedakan antara pemain asing dan pemain lokal

atas nama free market dan WTO. Akibatnya,

pasar kita dari segala sektor diserbu asing tanpa

perlindungan berarti dari negara. Pasar

tradi s iona I di gu su r hypermarket asi n g. Tel kom

yang strategis dijual murah kepada Temasek,

BUMN Singapura (yang kemudian menjualnya

ke Q-tel dengan keuntungan berlipat). Pasir

Riau dijual ke Singapura yang wilayahnya
semakin luas. Sektor pendidikan pun dijual ke

asing. pasal 7 ayal I dan 2 malah menghalangi
'nasionalisasi' dengan berbagai aturan yang

menyulitkan dan merugikan negara sendiri.

Di bidang politik dan keamanan, negara

juga selalu kalah saat berha{ppan dengan

tekanan dan kepentingan negara kapitalis.

lndonesia sangat patuh mengikuti instruksi

AS dalam perang melawan terorisme: seolah-

olah lupa bahwa AS adalah negara teroris
terbesar dan paling biadab di dunia.

Namru 2, yang oleh dr. Jose Rizal (Mer-

C) disebut pangkalan militer AS di jantung

Jakarta, justru dipertahankan oleh para antek

yang ada di lstana Negara dan DPR. Padahal

Menkes yang berani-Bu Siti Fadilah-
sebagai user sudah jelas-jelas mengatakan

Namru tidak dibutuhkan lagi.

Negara pun selalu kalah di hadapan
pemilik modal besar. Para koruptor BLBI yang

merugikan masyarakat dan negara malah

dihadiahi Release and Discharge (R{sD).

Padahal negara lewat BLBI rugi sekitar 200

triliun rupiah. Para koruptor kelas kakap ini

malah diundang ke istana negara.

Walhasil, bangsa ini bukan hanya butuh
pergantian pemimpin 2009, tetapi juga

membutuhkan pergantian sistem. Seruan
"Canti Sistem-Canti Rezim" oleh para ulama,

tokoh dan intelektual yang bergabung dalam

FUI (Forum Umat lslam) patut kita perhatikan.

Sistem kapitalis yang menyengsarakan rakyat

harus diganti dengan syariah lslam yang

memberikan kebaikan kepada rakyat. lnilah

hakikat kemerdekaan sejati bangsa dan negara

ini. [Farid Wadjdi]
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aat ini mayoritas negeri-negeri lslam merasa sudah

merdeka, dalam arti, lepas dari per$ajahan dan
cengkeraman asing dan bisa menentukan nasib sendiri.

Faktanya, tidak ada satu pun negeri lslam yang dapat lepas dari

cengkeranran asing. Ternyata asing hanya mengubah gaya

penjaiahannya dari penjajahan secara fisik ke penjajahan secara

non fisik. Lolos darii:mulut harimau, masuk ke mulut buaya. ltulah
gambaran kaum Muslirn sekarang.

Tren penjajahan giya baru ini memang sengaja dirancang oleh

kaum kafir penjajah. Strategi ini untuk memudahkan misi mereka mengeruk keuntungan dari

negeri-negeri lslam yang notabene sangat kaya. Dengan gaya ini mereka tidak akan mendapatkan

perlawanan secara fisik dari kaum Muslim. Bahkan sebaliknya, kaum Muslim begitu memuja

mereka sampai ke titik yang sangat berlebihan. Cengkeraman awal mereka adalah dengan

mengklaim diri sebagai negara penolong/donor bagi negeri lslam yang telah hancur akibat
penjajahan, walau sebenarnya penjajahan yang ada sebagai akibat dari ulah mereka sendiri.

Jadi, memang kemerdekaan yang diraih oleh negeri lslam adalah sebuah "hadiah" dari kaum

penjajah untuk memuluskan langkah mereka.

Sejarah membuktikan, lnggris sengaja mengobarkan semangat nasionalisme dan patriotisme ke

tengah kaum Muslim agar memisahkan diri dari Khilafah untuk selanjutnya dimangsa olehnya. lnggris

(sekutu) sengaja mencabik-cabik wilayah Khilafah Ustmani menjadi negeri yang kecil-kecil.

Di era penjajahan gaya baru ini, semakin lama peran asing semakin terasa. Setidaknya ini dapat

dilihat dari beberapa aspek. Pertama:aspek ekonomi; dengan berkedok lembaga-lembaga keuangan

dunia seperti IMF dan Bank Dunia. Kita pun telah paham bahwa AS berada di balik lembaga keuangan

dunia tersebut. Walhasil, AS dengan mudah mengatur seluruh kebijakan ekonomi negeri-negeri

lslam agar sesuai arahannya, seperti privatisasi BUMN dan kenaikan harga BBM.

Kedua'. aspek politik. Dengan jargon war on terorisme, A5 seenaknya saja mencap suatu

negara sebagai poros setan. Bahkan yang lebih parah, kalau ada pemimpin negeri lslam yang

tidak ikut arahan maka siap-siap untuk digulingkan.

Ketiga: aspek sosial. Dengan jargon HAM dan kebebasan, AS mendukung dengan dukungan

penuh LSM-LSM yang anti syariah lslam. LSM ini mengkampanyekan ide-ide kebebasan dengan

sangat berlebihan. Pornografi, pornoaksi, kaum lesbian dan homoseks didukung mati-matian.

Sebagai contoh adalah kesesatan Ahmadiyah. AS membela habis-habisan Ahmadiyah melalur

LSM-LSM komprador.

Tema Opini
Edisi 98/Oktober 2008:

Perlunya Parpol ldeologis
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Aktivis Dakwah Karnpus,

Kendari-5r:tawesi
Ienggara

S opini

Dengan demikian, pada hakikatnya negeri-negeri lslam hanya meraih kemerdekaan semu.

Karena nyatanya kita masih terjajah dalam segala aspek kehidupan. Layakkah kita

memperingatinya setiap tahun?

Untuk itu, sudah saatnya kaum Muslim sadar akan hal ini dan bangkit untuk meraih kemerdekaan

yang hakiki. Dengan memperjuangkan penerapan syariah dan penegakan Khilafah. Hanya dengan

Khilafah kaum Muslim dan negeri-negeri lslam dapat lepas dari cengkeraman asing. I
##ffi;i+i$ ecara historis, umat lslam dulu (dalam naungan Khilafah

*?${i##:ffi lslamiyah) adalah umat yang begitu besar dan sangat

fi*,;,Xl**;**]: kuat, disegani lawan maupun kawan. Namun, pada

akhirnya, kekuasan lslam mulai mengalami kelemahan baik dari sisi

internal maupun eksternal. Negeri-negeri kaum Muslim pun mulai

terpecah-belah dan terus dibayangi oleh penjajahan dan hegqmoni

kaum kafir. Namun, pada saat itu para penjajah kafir mtryadari betul

bahwa kaum Muslim tidak bisa dikalahkan begitu saja selama ruh

jihad dan keinginan untuk bersatu dan hidup di bawah naungan

Daulah Khilafah masih tetap ada dalam benak pemikiran kaum

Muslim. Karena itu, pada abad ke l8- l9-an, kafir Barat yang dipimpin lnggris menyebarkan

paham nasionalisme, patriotisme dan opini "kemerdekaan adalah hak segala bangsa" dan

mengubah bentuk penjajahan fisik yang selama ini mereka lakukan terhadap negeri-negeri kLiam

Muslim dengan melakukan apa yang diebut dengan "politik balas budi" dan mendirikan apa yang

disebut commonwealth (negara persemakmuran). Akhirnya, hampir seluruh negeri-negeri kaum

Muslim yang berada di bawah satu kepemimpinan Khilafah Ustmaniyah menginginkan untuk

memerdekaan diri.

Dari sini, dapat dipahami bahwa kemerdekaan yang diraih oleh negeri-negeri kaum Muslim

baikdiAsia maupun Afrika, sesungguhnya adalah bukan murnihasiljerih payah mereka, melainkan

Iebih tepat dikatakan hasil pemberian kaum kafir Barat. Kaum kafir Barat sesunguhnya punya

keingginan terselebung dari semua itu untuk tetap menancapkan hegemoninya dengan melakukan

bentuk penjajahan gaya baru. Terbukti, hampir seluruh negeri kaum Muslim, termasuk lndonesia,

masih dalam kondisi terjajah dengan mengambil ideologi Kapitalisme-sekular untuk mengatur

negara mereka masing-masing. Padahal sesungguhnya dengan ideologi inilah, semua kebijakan

yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dari sisi ekonomi, pemerintahan, pendidikan, militer,

maupun politik luar negeri akan selalu didikte dan sarat dengan kepentingan dan kemauan pihak

asing yang sesungguhnya mereka adalah penjajah. Walhasil, semua kebijakan yang diambil tidak

mampu memberikan kemakmuran, keadilan, kesejahteraan dan keamanan yang merupakan cita-

cita luhur dari sebuah negara yang merdeka.

Karena itu, saat ini kita belum dikatakan merdeka jika ideologi Kapitalime-sekular masih

bercokol di setiap negeri kaum Muslim. Karena itu pula, kita harus merdeka sesuai dengan

pandangan lslam yang hakiki, seperti apa yang dikatakan oleh Ruba'i bin Amir saat menjawab

pertanyaan Panglima Rustum, "Allahswt.memerintahkankamiuntukmembebaskanmanusiadari

memperhambakan diri kepada selain Allah dan melepaskan belenggu duniawi menuju dunta bebas

dsn dari agama yang sesat menuju keadllan Islam."
.Hanya saja, kemerdekaan hakiki ini hanya bisa didapatkan ketika seluruh kaum Muslim

bersatu padu untuk berjuang agar diterapkannya syariah dan Khilafah. Saat itulah kita akan

berteriak dengan keras dan lantang Merdekal Allahu akbar! V/allahu a'lam bi ash-shawab. ll
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Z

? ffgffi&ffi rranya sore itu akan menjadi hari komponen uma't, yang memiliki fungsi untuk f
Z 'ffiffi bersejarah bagi kebangkitan umat melakukan' 7

7 famis, 22 Jumadil Akhi l42g H, bertepatan (Pemurnian pemikiran Islan{' 4
f d"ng n tanggal 26 Juni 2008, di Jakarta, 2. Tansiqal'harakatal=islamiyyah(Koordinasi f.
f tepafnya di Pondok Pesantren Darun Najah, antargerakan lslam). '4

I sekitar 200 ulama, habaib, dan tokoh umat 3. Ad'Difa'u wa himayah ad'da'wah al f
f. rct^^ datang dari berbagai penjuru Tanah Air. islamiyyah (Pembelaan dan perlindungan f
f Uerekaberkumpul secara darurat dalam sebuah dakwah lslam)' 2
I, pertemuan besar di pesantren yang megah di 4. Ishdar al-hulul asy'syar'iyyah Ii masyakili f
f bil^ng n barat Jakarta itu. Mereka berhasil hayah al-ummah al-islamiyah f
f mendeklarasikan suatu badan yang akan (Mengeluarkan solusi-solusi syar'iyyah f
f nenladilokomotif perubahan negeriinike arah terhadap problematika umat lslam). '4

f lslam, menyibak belukar perubahan yang selama I
f ini didominasi kutub ideologi kapitalis liberal Seperti suatu kebetulan, Deklarasi Darun f
I geolib) di satu sisidan kutub ideologisosialis Najah yang lahir akibat momentum lnsiden f
l, 6osdem) di sisi lain. . Monas I Juni 2008 ini meneguhkan apa yang '/4.

'1. Oeklarasi dibacakan oleh salah satu Ketua disebut sebagai Deklarasi Istiqlal 2006. Saal l"

f narian MUI Pusat yang juga Ketua Umum itu para pimpinan ormas lslam berkunpul di f
tr, Opp Al-tttihadiyah, KH Nazri Adlani. Beliau markas MUI Pusat di Masjid lstiqlal untuk y'7

1 aidampiner oleh sejumlah ulama dan habaib bersatu melindungi organisasi-organisasi f
I seperti KH Abdul Hamid Baidlowi (Lasem), tertentu yang diancam akan dibubarkan oleh f
f rcn U"U*un (Banten), KH Nailurrahman pemerintah (Rapat Polkam) setelah f
2 Naaura), KH Muhammad Soleh Tsalis mendapatkan provokasi dari sejumlah pthak f
I [onbok), KH Badrudin Subky (Bogor), KH dengan merekayasa insiden Purwakarta. f
f Ulu^ Burhanuddin flakarta), KH Sihabuddin Alhamdulillah, dengan Deklarasi lstiqlal, pthak f
f ltampungl, Hb. Muhammad Assegaf Depdagri (Dirjen Kesbangpol), Kemenlerian 2

'4 ii;|;i;^;:''Hrulu salim al-Atthas/H5 Polkam (Deputi Menkopolkam) dan tsrana f
f Selon(Jakarta), Habib Muhsin al-Atrhas (melalui pernyataan Dien Syamsuddin selelah f
f gakarta). H. Irfianda Abldin (Sumbar), H. bertemu Presiden) menyatakan lidak ada f
f At*x Hassan (Sulsel)dan HM lsmailYusante reflc?fla Pemerintah membubarkan ormas f
2 (JuOi, HTt). Deklarasi tersebut adalah tentang lslam. Deklarasi lstiqlal juga meneguhkan f
f O"*^n Kesatuan Ulama (Haiah :ttihad at. rekomendasi Konggres Umat Islam kelY pada f
f ttlama')-Forum Umat tslam (DKU-FUl). bulan April 2005 yang menyatakan, bahwa f
f Pembentukan DKU-FUl dimaksudkan untuk syariah lslam sebagaisatu-satunya solusibagi f
f newujudkan aliansi sinergis antar berbagai segenap permasalahan bangsa. '/
4.ttrtnzarz*ztrrzrrzrzrtztzrrz*ztt

ffi



Arti strategis dari Deklarasi Darun Najah

adalah menghasilkan suatu Dewan Kesatuan

Ulama (DKU)-FUI yang betul-betul tanggap

atas segala permasalahan bangsa dan

mengeluarkan solusi syar'i demi kemaslahatan

umat dan bangsa Muslim terbesar di dunia

ini.

Keberadaan DKU-FUl ini sangat
diharapkan mampu menjawab kebutuhan hal

itu. Keberadaan DKU-FUl sekaligus menjawab

apa yang dikatakan KH Makruf Amien, yang

menjadi kqtnote speaker dalam acara tersebut,

bahwa hendaknya umat ini menjadi khayru

ummah (umat terbaik), bukan sekadar ummah

khairiyah (umat yang baik secara individu).
Mereka harus memiliki kekuatan, kehebatan

dan wibawa serta mampu menegakkan amar

makruf nahi mungkar.

Dalam perspektif perubahan menuju
lndonesia yang lebih baik, DKU-FUl bisa

menjadi lokomotif perubahan menuju
terwujudnya kehidupan masyarakat yang

islami, yang menjamin kehidupan seluruh
warga negara dengan jaminan syariah sebagai

hukum Allah Yang Mahaadil, yang

memberikan kepastian hukum yang adil dan

pasti memberikan kemaslahatan sebesar-

besarnya bagi manusia.

Karena itu, sebelum keluarnya deklarasi,

pada hari pertama pertemuan besar terebut,
para ulama bersama para pakar dan praktisi

mendiskusikan berbagai persoalan bangsa
yang kini dalam taraf yang sangat
memprihatinkan, yakni penjajahan dalam

masalah ekonomi (masalah listrik, BBM, dll),
penjajahan masalah akidah dan peradaban

(masalah Ahmadiyah, pornografi-pornoaksi,

dll), penjajahan masalah keamanan negara

(masalah Namru-2, LSM Komprador, dll).
Hadir dalam diskusi tersebut sebagai
narasumber yang kompeten dalam bidang
keahliannya antara lain H. Ahmad Daryoko

(Ketua Umum Serikat Pekerja PLN), H.

Abdullah Shodiq (Ketua Umum Serikat Pekerja

Pertamina), Menkes Siti Fadilaft Supari, Dr.

Hendri Saparini (Econit/Ketua Tim Ekonomi

FUI), dan Dr. lchsanudin Noorsy flB).
Sempat terjadi kesalahpahaman di antara

peserta Pertemuan Besar Ulama tersebut
tentang pembentukan DKU-FUl; seolah-olah

akan melahirkan badan bpru yang hanya

menambah banyaknya badan yang tak berguna

atau melahirkan badan yang dikhawatirkan

akan bersaing dengan Majelis Ulama
lndonesia. Tentu kita menepis semua itu.

Justru-termasuk dalam salah satu butir
dari rekomendasi pertemuan tersebut-para
ulama, habaib, dan tokoh yang hadir tersebut,

sepulang mereka ke daerah masing-masing,

diharapkan menghubungi para ulama, habaib,

dan tokoh yang ada di daerahnya masing-

masing untuk membentuk Forum Umat lslam

(FUl) dan Dewan Kesatuan Ulama (DKU)-nya.

Sebagaimana hakikat terbentuknya FUI sebagai

forum silaturahmi, koordinasi, dan sinergi

antara pimpinan organisasi massa/partai/
gerakan/dan lembaga-lembaga lslam pasca

KUI-lV April 2005 diJakarta, yangmem-back

up kepentingan MUI di lapangan, maka

terbentuknya DKU-FUl akan menjadi supporter

besar bagi MUI di satu sisi, dan sekaligus

menjadi lokomotif perubahan menuju
Indonesia yang lebih baik. lndonesia yang lebih

baik adalah lndonesia yang bersyariah. Dalam

hal ini, para ulama adalah rujukan sekaligus

pengawalnyal Wallahua' lam. ll
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Liberalisasimenjadi jalan bagipenguasaan seluruh kekayaan alam Indonesia sekaligus

menghadang Islam politik tampil memimpin negeri ini.

ffiryW da seorang perempuan Muslimah
ffi"1#ffi;

Wffi taat di Jakarta. Pakaiannya berupa

ffiqffi gamis panjang sampai mata kaki

din ionggar (lilbab). Kerudungnya pun panjang

ke bawah dan lebar. lbadahnya rajin. Siapa

yang bertemu dia pada saat itu tentu akan

mencitrakan dirinya sebagai seorang
muslimah yang taat.

Namun, siapa sangka dalam beberapa

waktu kemudian dia berubah 360 derajat.
Awalnya dia mengubah gaya berpakaiannya

menjadi modis. Mengenakan pakaian jeans dan

baju ketat. Kerudungnya pun tak lagi panjang

dan lebar. Lama-kelamaan ditanggalkan
kerudungnya. Bajunya pun mulai
memperlihatkan bagian-bagian tertentu
tubuhnya. Siapapun yang melihat, pasti
mencitrakannya bukan lagi sebagai Muslimah

yang taat.

Perubahan itu terjadi begitu dia masuk ke

sebuah lembaga swadaya masyarakat (LSM)

HAM di Jakarta. Perempuan itu didoktrin
dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia
(HAM) ala Barat yang mengagungkan

kebebasan dan membebaskan manusia dari

aturan Sang Pencipta. Sedikit demi sedikit
pemahaman lslamnya luntur digantikan
pemikiran sekular. Seperti aktivis-aktivis HAM

lainnya, kini dia menjadi pejuang HAM yang

mendewakan Barat dengan segala
kebebasannya.

Kisah perempuan itu hanya satu contoh
kecil dari proses serangan pemikiran yang

diarahkan kepada kaum Muslim. Liberalisasi

di segala bidang berlangsung secara massif
melalui banyak jalur; melalui pendidikan di

sekolah formal, media massa, dan ceramah-

ceramah oleh kalangan aktivis sekular-liberal

di berbagai tempat.

Liberalisasi Politik
Liberalisasi politik berlangsung massif

sejak reformasi bergulir tahun I 998. Pemilihan

umum yang biasanya hanya diikuti oleh tiga

kontestan Pemilu sejak tahun l9Z I berubah.

Orang dengan mudah membuat partai politik.

Partai politik yang dulu eksis di era Orde Baru

pun pecah. Partai-partai politik baru tumbuh

al-Wa'ie No. 96 Tahun Vllt, 1-31 Agustus 2008



W tons

Proses pemilu tersebut
didahului dengan prases
perubahan paket UU
politik. Di sinilah proses
liberalisasi politik
berlangsung. Barat
mengawal proses ini

dengan serius.

bak jamur di musim hujan. Mereka menikmati

euforia reformasi. Pemilu pertama di era

reformasi tahun I 999 diikuti oleh 48 partai

politik. Pujian demi pujian pun datang dari

Amerika Serikat dan negara-negara Eropa.

Proses pemilu tersebut didahului dengan

proses perubahan paket UU politik. Di sinilah

proses liberalisasi politik berlangsung. Barat

mengawal proses ini dengan serius. Menteri

Luar Negeri Australia, Alexander Downer,

mengutarakan agenda tersebut dalam

pernyataannya di depan World Economic

Forum, di Davos, Swiss tahun 1999, "Hal ini

(Pemilu mendatang), secara fundamental,
merupakan suatu rentang waktu yang sangat

penting bagi lndonesia. Pemilu mendatang di

lndonesia harus sukses. Pemilu itu selayaknya

menjadi 'katup pengaman' untuk meredakan

gejolak dan tekanan dalam negeri. Tetapi, bila

Pemilu yang dipercaya gagal diselenggarakan,

maka potensi ketidakstabilan akan bertambah

besar dan integritas negara akan

dipertanyakan. "

Di dalam negeri berdiri LSM Cetro (Centre

for Electoral Reform) atau Pusat Reformasi

Pemilu yang memperoleh dana dari asing

melalui berbagai lembaga donor asing yang

beroperasi di lndonesia seperti USAID dan

UNDP
Hasil Pemilu ini kemudian melahirkan

perombakan politik secara besar-besaran. lni

ditandai dengan amandemen Undang Undang

Dasar 1945. Akhirnya, lndonesia berubah

secara fundamental menjadi sangat liberal

dalam semua sektor.

Secara politik, lndonesia yang semula

menganut sistem kesatuan, pelan-pelan

mempraktikkan sistem yang n*rip federasi.

Otonomi daerah dibuka. Kepala daerah menjadi

raja-raja kecil di daerahnya. Hubungan dengan

kekuasaan di pusat seolah menjadi hanya

sekadar hubungan administratif. Akibatnya,

birokrasi pemerintahan tidak berjalan harmonis.

Pemilu yang diikuti oleh banyak partai

politik tak mampu melahirkan kestabilan

politik. Para desainer pun beranggapan ini akibat

presiden kurang mendapat legitimasi rakyat.

Solusinya, presiden dan wakil presiden serta

seluruh kepala daerah harus dipilih langsung

oleh rakyat. Akhirnya, Pemilu tak cukup hanya

memilih wakil rakyat, tetapijuga presiden dan

wakil presiden serta para kepala daerah.

Namun, hingga l0 tahun berlangsungnya

proses liberalisasi politik ini, rakyat belum

menggapai impiannya, yakni pemerintah yang

mampu mensejahterakan mereka. Presiden

selama reformasi ternyata hanya sekadar ganti

orang, sementara wakil-wakil rakyat justru

banyak yang berkhianat. Semua memikirkan

diri dan kelompoknya demi kelanggengan kursi

dan kekuasaannya. Akibatnya, kepercayaan

rakyat terhadap penguasa dan wakil rakyat

kian hari kian menurun.

Liberalisasi Ekonomi
Yang paling menonjol dari perubahan

tersebut adalah liberalisasi ekonomi. UUD

1945 yang baru membuka kran seluas-

luasnya bagi masuknya investor asing. Tak
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mengherankan jika kemudian lahir UU Migas,

UU Kelistrikan, UU Sumber Daya Air, dan

UU Penanaman Modal sebagai turunan dari

UUD I 945 hasil amandemen. Asing boleh

menguasai sektor-sektor yang menyangkut

hajat hidup orang banyak

Liberalisasi ekonomi ini merupakan wujud

atas kesepakatan Pemerintah-waktu itu
Soeharto--dengan I M F (l nternational Monetary

Fund) guna menangani krisis ekonomi
lndonesia sejak 1997. Resep IMF itu adalah:

penghentian subsidi harga, pemotongan
pengeluaran Pemerintah, dan dibukanya
berbagai penghalang bagi investor asing.

Dampak liberalisasi ekonomi yang paling

terasa bagi rakyat adalah kenaikan harga bahan

bakar minyak (BBM). Berdasarkan UU Migas

No 22 Tahun 2001 , harga BBM disesuaikan

dengan harga pasar BBM dunia. Pertamina tak

bisa lagi menjadi pemain tunggal di sektor hilir.

Walhasil, pelan-pelan Pemerintah mencabut

subsidi BBM. Tahun 2005, Pemerintah Susilo

Bambang Yudhoyono menaikkan harga BBM

hingga 125 persen. Tahun ini Pemerintah

menaikkan lagi hingga sekitar 30 persen.

Rencananya kenaikan itu akan terus dilakukan

hingga harga BBM dalam negeri sama dengan

harga BBM internasional. Bahkan Bappenas

telah menyusun rencana untuk menaikkan

harga BBM ini setiap bulan. Jika harga BBM

sudah sesuai dengan harga pasar internasional,

pemain asing akan ikut berjualan BBM. lni

sesuai dengan pernyataan Menteri Energi

Sumber Daya Mineral Purnomo Yusgiantoro,
"Liberalisasi sektor hilir migas membuka

kesempatan bagi pemain asing untuk
berpartisipasi dalam bisnis eceran

migas...Namun, liberalisasi ini berdampak

mendongkrak harga BBM yang disubsidi
Pemerintah. Sebab, kalau harga BBM masih

rendah karena disubsidi. pemain asing enggan

masLjk." (Kompas, l4 Mei 2003).

Jauh sebelum harga BBM sesuai pasar

tokus ffi
internasional, para pemain telah mengajukan

izin untuk membuka stasiun pengisian bahan

bakar untuk umum (SPBU). Menurut Dirjen

Migas Dept. ESDM, lin Arifin Takhyan,
terdapat 105 perusahaan yang sudah
mendapat izin untuk bermain di sektor hilir
migas, termasuk membuka stasiun pengisian

BBM untuk umum (SPBU) (Trust, edisi lll
2004). Diantaranya adalah perusahaan migas

raksasa seperti British Petrolium (Amerika-

lnggris), Shell (Belanda). Petro China (RRC).

Petronas (Malaysia), dan ChEvron-Texaco
(Amerika).

Masuknya perusahaan multinasional ke

sektor hilir migas kian menambah
cengkeraman asing di sektor ini. Sebelumnya

mereka telah menguasai sektor hilir
(eksplorasi dan penambangan). Hingga tahun

2008, berdasarkan data dari Serikat Pekerja

Pertamina, perusahaan asing menguasai

sekitar 90 persen migas lndonesia. Bahkan

penguasa tambang emas terbesar di dunia di

Timika, Papua, adalah Freeport Mcrroran (AS).

Di sektor lainnya, Pemerintah melalui UU

Sumber Daya Air memberikan kesempatan

kepada investor asing untuk masuk dalam

penguasaan air di lndonesia. Privatisasi air ini

ditandai dengan bercokolnya dua perusahaan

asing di lbukota Negaia, yakni Thames
(lnggris) dan Lyonase (Prancis). Beberapa

perusahaan asing lainnya telah mengikat
kerjasama dengan PDAM di daerah. Bahkan

perusahaan air kemasan terbesar di lndonesia

kini telah jatuh ke tangan Danone dari Prancis.

Perusahaan-perusahaan asing berhasil
pula menguasai lndosat; perusahaan yang

mengendalikan satelit dan seluruh jalur
komunikasinya. Hutan-hutan lndonesia pun

menjadi milik mereka, termasuk perkebunan

kelapa sawit. Beberapa perusahaan semen

milik Pemerintah juga berpindah kepemilikan

kepada asing. Terakhir, asing mau mengincar

Krakatau Sieel, salah satu perusahaan
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strategis lndonesia dan pabrik baja terbesar.

Proses liberalisasi ekonomi ini menjadi sangat

mungkin dengan dikeluarkannya UU

Penanaman Modal. UU itu tidak lagi

membatasi siapa pun yang akan berbisnis di

lndonesia, lokal maupun internasional. Malah,

dengan UU itu, asing bisa mendapatkan hak

guna usaha sepanjang 95 tahun! Padahal di

zaman VOC saja HCU ini maksimal 75 tahun.

Liberalisasi Sosial
Tak cukup hanya bidang politik dan

ekonomi, liberalisasi pun merambah di bidang

sosial. lni tampak dari penentangan terhadap

Rancangan Undang-Undang Antipornografi
dan Pornoaksi (APP). Lebih dari 7 tahun RUU

itu tak berhasil disetujui dan disahkan menjadi

UU. Kalangan liberal tidak menginginkan
lndonesia lebih baik. Mereka berharap
lndonesia bebas sehingga semua produk

pornografi dan pornoaksi bisa masuk ke

lndonesia dengan leluasa. Perlu diingat, produk

ini merupakan salah satu barang/jasa yang

paling besar keuntungannya di dunia. Bahkan

survei yang dilakukan oleh kantor berita

Associate Press (AP) menunjukkan, bahwa

lndonesia berada di urutan kedua setelah Rusia

yang menjadi surga bagi pornografi. (kpublika,

t717 /03).
Beberapa waktu lalu, kalangan sekular

menggugat UU Perfilman: Mereka

menginginkan lembaga sensor dihapuskan

karena dianggap mengebiri kreativitas insan

perfilman. Para pembebek kebebasan itu
menginginkan film Indonesia bisa seperti film

di Amerika, tidak ada pembatasan. Selama ini

mereka kesal karena adegan-adegan mesum

di-cut oleh lembaga sensor film.

Belakangan muncul kampanye
penggunaan kondom. Bahkan beberapa ATM

kondom berdiri di mal di kota-kota besar.

Beberapa kalangan menilai ini bukan sekadar

kampanye penggunaan kondom semata,

iil"r;Xil:

,ffii;ai I
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tetapi lebih dari itu, merupakan kampanye

seks bebas di kalangan remaja.

Semua itu terjadi, menurut budayawan

Taufik lsmail, karena Indonesia sedang

dikepung apa yang disebutnya sebagai Cerakan

Syahwat Merdeka (CSM). Cerakan ini
menyebabkan hilangnya rasa malu orang

Indonesia. Dia khawatir hilangnya rasa malu

ini lambat laun meruntuhkan bangunan
bangsa. "Cerakan Syahwat Merdeka ini tak

bersosok organisasi resmi dan jelas tidak berdiri

sendiri, tetapi bekerja sama bale,r-membahu

melalui jaringan mendunia, dengan kapital

raksasa mendanainya. Ideologi gabungan yang

melandasinya, dan banyak media massa cetak

dan eletronik menjadi pengeras suaranya," kata

Taufiq.

Taufik menyebut paling tidak ada I 3 pihak

yang menjadi pendukung fanatik gerakan ini.

Pertama, praktisi sehari-hari kehidupan pribadi

dan kelompok seks bebas hetero dan homo,

terang-terangan dan sembunyi-sembunyi.
Kedua, para penerbit majalah dan tabloid
mesum yang telah menikmati tiada perlunya

SIUPP. Ketiga, produser, penulis skrip, dan

pengiklan televisi. "Semua orang tahu betapa

ekstentifnya pengaruh layar kaca. Setiap

tayangan televisi rata-rata I 70 juta pemirsa.

Untuk situs porno kini tersedia 4,2 jula di dunia

dan 100 ribu di internet lndonesia. Untuk

mengaksesnya malah tanpa biaya, sama

mudahnya dilakukan baik dari San Fransisco,

maupun Klaten," tegasnya.

Pendukung keempat adalah penulis,
penerbit, dan propagandis buku-buku sastra

dan bukan sastra. Di Malaysia, penulis yang

mencabul-cabulkan karyanya adalah penulis

pria. Di lndonesia sebaliknya. Penulis yang

asyik menulis wilayah'selangkangan dan

sekitarnya' mayoritas perempuan. lni
membuat para penulis di negerijiran itu heran.

Kelima, penerbit dan pengedar komik cabul.

Keenam, produsen VCD/DVD porno. ktujuh,
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pabrikan alkohol. Kedelapan, produsen,
pengedal dan pengguna narkoba. Kesembilan,

pabrikan, pengiklan, dan pengisap rokok. Hal

ini dilatarbelakangi kenyataan dalam
masyarakat permisil interaksi antara seks,

narkoba, dan nikotin akrab sekali; sukar
dipisahkan.

Selanjutnya, komponen ke- l0 adalah para

pengiklan perempuan dan laki-laki panggilan.

Ke- I I, germo dan pelanggan prostitusi. Ke-

I 2 adalah dukun dan dokter praktisi aborsi.
"Bayangkan data menunjukan angka aborsi
di lndonesia mencapai 2,2 juta setahun.
Maknanya, setiap I 5 detik seorang calon bayi

di suatu tempat di negeri kita meninggal di

suatu tempat akibat dari salah satu atau
gabungan faktor-faktor di atas," tandas
Taufik.

Liberalisasi sosial ini bahkan melebihi negara

pengusungnya, Amerika. Will Tuchrello,
Direktur Perpustakaan Kongres AS Perwakilan

lndonesia, kepada Taufik menyatakan di
Amerika tidak ada tayangan seperti yang ada

di televisi lndonesia saat ini. Tayangan berbau

pornografi dan pornoaksi ditayangkan dini hari

pukul 03.00. Di lndonesia tayangan ini malah

mendapatkan tempat di prime time/jam tayang

utama (pukul 19.00-21.00). Tak

mengherankan jika generasi muda rusak
karenanya.

Liberalisasi Agama
Satu hal lagi yang kini digencarkan kaum

liberal, yakni liberalisasi agama, khususnya
lslam. Berbagai upaya dilakukan agar lslam

bisa menerima penafsiran baru yang datang
dari luar lslam. Mereka menggiring lslam ke

arah 'lslam moderat', yakni lslam yang lebih
pro-Barat dan tercerabut dari akar pemahaman

lslam yang sebenarnya.

Munculnya Ahmadiyah merupakan salah

satu jalan untuk menggerogoti pemahaman

lslam. Dengan berbagai cara, kaum liberal

mendukung keberadaan aliran sesat ini,
termasuk aliran sesat lainnya seperti
Salarnullah (Lia Eden), Bahai, dan Al-Qiyadah
(Mosadeq). lni adalah proyek besar. jika
Ahmadiyah diakui sebagai bagian dari lslam,

maka ini menjadi pintu masuk untuk merusak

bagian-bagian lslam lainnya.

Proyek liberalisasi agama ini muncul dari

cendekiawan yang telah dididik Amerika dan

Barat. Pemahaman menyimpang itu masuk

melalui beberapa perguruan tinggi lslam dan

program beasiswa terhadap anak bangsa yang

belajar ke Amerika dan Barat. Aktivitas mereka

didukung sepenuhnya oleh media massa.

Akhirnya, ujung dari proyek liberalisasi di

segala bidang ini tidak lepas dari upaya
penjajahan Barat di negeri-negeri Muslim.
Mereka menciptakan situasiyang kondusif agar

mereka bisa dengan leluasa mengeruk
sumberdaya alam lndonesia tanpa ada

hambatan. Selain itu, Amerika dan Barat
berusaha mencegah lslam politik tampil ke

permukaan sebagaimana jatidiri lslam yang

sebenarnya. Dokumen Rand Corporation makin

memperjelas tujuan itu. Pengamat intelijen
Wawan Purwanto, menegaskan, Barat tak
ingin Islam terwujud di lndonesia secarakaffah,

karena kalau itu terjadi, kekuatannya bisa
powerfull. lnilah yang sangat ditakuti Barat.

IMujiyanto]

l
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Aristulikhah

"Kolonialisme lama hanya merampas tanah, sedangkan kotonialisasi baru merampas
seluruh kehidupan." (Vandana Shiva)

#Ss'l|i$;t€$$ erbeda dengan kolonialisme Eropa

ffiS.ffi'sffidsebelum Perang Dunia I yang

ffigtl$ffiffi hanya merampas tanah dan bahan

baku industri, kolonialisme gaya baru yang

dipromotori para kapitalis neoliberal
merampas seluruh kehidupan umat manusia.

Di lndonesia liberalisasi masuk ke seluruh

aspek kehidupan melalui pintu-pintu sistem

politik dan pemerintahan, perundang-
undangan, pendidikan serta media massa.

Politik dan Pemerintahan
Demokratisasi di lndonesia bermula dari

melemahnya legitimasi rejim otoriter yang

berkuasa mulai awal 1990-an (Orde Baru).

Perkembangan di sektor ekonomi, yaitu
kegagalan mengatasi krisis ekonomi tahun

1997, menjadi puncak dari perlemahan

legitimasi tersebut.

Bersamaan itu, Perserikatan Bangsa-

Bangsa (PBB), Bank Dunia dan lnternational

Monetary Fund (lMF) mempopulerkan konsep
'good gouernance' (CC) sebagai dasar kriteria

negara-negara "yang baik" dan "berhasil dalam

pembangunan". Konsep CC menjadi semacam

kriteria untuk memperoleh bantuan optimal

(baca: hibah, utang). Konsep goodgouernance

sebenarnya masih samar.

Bank Dunia mendefinisikan CC sebagai:

the way state power is used in managing
economic and social resources for deuelopment

of society (kekuatan negara digunakan untuk

mengelola sumberdaya ekonomi dan sosial

untuk pembangunan masyarakat) .

World Bank menambahkan karakteristik

normatif good gouernance, yailu'. "Pelayanan

publik yang efisen, sistem hukum independen

bebas intervensi kekuasaan, kerangka kerja

legal untuk mendorong kontrak (perlindungan

hak milik pribadi), administrasi akuntabel dari

pembiayaan publik (transparasi), auditor
publik yang independen, bertanggungjawab

kepada lembaga perwakilan legislatif, respek

terhadap hukum dan hak asasi manusia pada

semua level pemerintahan (pencegahan

diskriminasi terhadap kaum minoritas),
struktur institusi yang pluralistik, dan

kebebasan pers (hak kebebasan berbicara)."
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lstilah-istilah kenegaraan ini sering dipakai

untuk membungkus substansi dan maksud

tersembunyi di dalamnya. Negara-negara
seluruh dunia lalu mengadopsi konsep Qood

Qouernance ini. Harapannya, dengan
pelaksanaan konsep CC ini, pemerintah, badan

usaha dan lembaga nirlaba dikelola dengan
profesional-komersil layaknya perusahaan.

Dari standar inilah, lndonesia melakukan

reformasi dan penataan ulang struktur
pemerintahan, kebijakan publik, sistem politik
(desentralisasi atau otonomi daerah) serta
partai politik (multi partai). Otonomi daerah

(otda) adalah salah satu strategi untuk
mengokohkan hegemoni sistem sekular-
kapitalisme melalui upaya demokratisasi.
Demokratisasi menerobos tak terbendung
hingga ke pelosok-pelosok daerah. Pemerintah

daerah dengan mudah menjalin kerjasama

internasional dengan asing untuk mengangkut

sumberdaya alam secara legal, tanpa perlu izin
pemerintah pusat.

Tentu ini atas arahan IMF dan World Bank
untuk mendapatkan bantuan optimal (utang
baru). Walhasil atas saran kedua lembaga
internasional tersebut, lndonesia juga
menerapkan Washington Consensus yang berisi
'resep' kebijakan liberalisasi semua sektor
publik.

Salah satu contoh perubahan struktur
pemerintahan lndonesia, Majelis Perwakilan

Rakyat (MPR) tidak lagi menjadi lembaga

tertinggi negara. Kedudukan MPR sejajar
dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR),

Presiden, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),

Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah
Konstitusi (MK). Struktur ini mirip dengan
struktur pemerintah Amerika Serikat.

Demi akuntabilitas publik, Pemerintah
membentuk lembaga audit publik independen

seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Komisi pengaduan seperti Komisi Nasional Hak

Azasi Manusia (Komnas HAM), Komisi

Analisis

Nasional Perempuan (Komnas Perempuan),

Komisi Pemilihan Umum dan sebagainya yang

fungsinya mengkontrol pelanggaran hak azasi

manusia. Komisi-komisi tersebut kadang
memiliki fungsi semi legislatif, regulatif, semi
yudikatif. Seluruh struktur baru ini malah
membatasi peran Pemenntah hanya sebagai

regulator atau wasit saja.

Perundang-undangan
Saat ini lndonesia telah menerapkan

sebanyak I 9 perundang-undanpn bernuansa

kapitalistik neoliberal. Perundangan-undangan

tersebut di antaranya: Undang -Undang
Badan Usaha Milik Negara (Nomor t9 tahun
2003), Undang-Undang Penanaman Modal
Asing (Nomor 25 tahun 2007), Undang-
Undang Minyak dan gas (Nomor 22 Tahun
2001), Undang-Undang Sumber Daya Air
(Nomor Z tahun 2004), Undang-Undang
Perikanan (Nomor 3l tahun 2003), Undang-
Undang Pelayaran (Nomor I 7 tahun 2003),
Undang-Undang Tenaga Kerja (Nomor I 3

tahun 2003), Undang-Undang Sistem
Pendidikan Nasional (Nomor 20 tahun 2003),
Undang-Undang Sistem Budidaya Tanaman
(Nomor l2 Tahun 1992), Undang-Undang
Perlindungan Varietas Tanaman (Nomor 29
Tahun 2000), Undang-Undang Hutan Lindung

menjadi Pertambangan (Nomor l9 Tahun
2004), Undang-Undang Kelistrikan (Nomor 20

tahun 2002), Undang-Undang Perkebunan
(Nomor I 8 tahun 2003), Undang-undang
Pemerintah Daerah (Nomor 32 tahun 2004),
dan Undang-Undang tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang ( Nomor lZ
tahun 2007).

lni belum termasuk undang-undang terkait
liberalisasi di bidang sosial, kesehatan,
keluarga, perkawinan, kewarganegaraan yang

meruntuhkan institusi keluarga dan sosial
masyarakat lndonesia. Beberapa rancangan

undang-undang lain yang bernuansa liberalisasi
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saat ini sedang digodok Dewan Perwakilan

Ra kyat.

Melalui perundang-undangan,
perampasan kekayaan alam dan intelektual

rakyat lndonesia bersifat legal, tak kentara.

Setiap undang-undang tersebut, bila
dianalisis, akan menimbulkan kehancuran

dahsyat bagi perekonomian nasional dan

lingkungan; di samping meningkatkan
jumlah kemiskinan struktural, pengangguran,

keegoisan, kebodohan, kematian, kelaparan

dan chaos. Djuyoto Suntani, President The

World Peace Committe bahkan

memprediksikan tahun 2015 lndonesia bakal

terpecah menjadi I 7 negara. Bukan tidak

mungkin jika ini dibiarkan saja.
,:,l

Pendidikan i:

Sejarahwan Australia, Mc Rieckleafs,

mengatakan bahwa asas, kurikulum dan

metode pendidikan di sekolah serta perguruan-

perguruan tinggi lndonesia adalah warisan

Belanda melalui Politik Etis. Kurikulum ini

meletakkan tsaqafah Islam terpisah dengan

keh idu pa n.

Pasca kemerdekaan tahun I 945, Eropa,

Rusia, Cina dan Amerika memberikan

beasiswa sekolah keluar negeri bagi putra-putri

terbaik lndonesia. Kalangan intelektual ini

belajar ilmu sosial, pendidikan, politik,
sejarah, teologi, ekonomi dan psikologi.

Semua pengetahuan ini mengandung
tsaqafah asing.

Ketika kembali ke negeri asal, mereka

menjadi arsitek sistem ekonomi, politik,
sosial, seni dan budaya negeri ini sesuai

arahan penjajah. Mereka juga menjadi tempat

rujukan berbagai masalah pemerintahan.

Khusus kalangan intelektual yang

mendalami ilmu sains, diarahkan berpikir

apolitis, sempit dan kurang peka terhadap

persoalan umat. Para kapitalis sering
memanfaatkan kecerdasan dan keahlian

ffi;
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Djuyoto Suntani, President
The World Peace Committe
bahkan rnempredikslftanr
tahun 2015 lndanesia bakal

terpecah menjadi l7 negara.

Bukan tidak mungkin jika ini

dibiarkan saja.

kalangan intelektual ini untuk melayani

kepentingan mereka melalui kerjasama
penelitian dan multidisiplin ilmu.

Pemerintah menargetkan pada tahun 2020

sekolah dan peguruan tinggi berstatus Badan

Hukum Pendidikan (UU No 23 tahun 2000).

lni menunjukkan adanya kepentingan neoliberal

di bidang pendidikan. Aliansi Qlobal Education

For AII yang diprakarsai UNESCO, pada tahun

2000 menelurkan Komitmen Dakkar.

Komitmen ini berisi di antaranya perubahan

kurikulum berbasis kompetensi, penetapan

standarisasi pengajar, kelulusan, kualitas

sekolah dan perluasan otonomi manajemen

sekolah. Pendidikan lndonesia bukan lagi

bertujuan mencetak generasi pemimpin di

masa depan, namun penyedia tenaga kerja

terampil yang berdaya saing internasional bagi

para kapitalis. Selain itu, pendidikan akhirnya

menciptakan generasi split personality,

kehilangan identitas kemuslimannya, tidak

mandiridan bermental lemah sehingga mudah

dijajah.



Media Massa

Sejak ditetapkan Undang-Undang Nomor

40 Tahun I 999 tentang Pers, kebebasan pers

lndonesia terbuka lebar. Dalam perjalannya

media massa dalam negeri cenderung lebih

beroreintasi meraup keuntungan materi.
Tayangan media massa televisi akhir-akhir ini

makin mempercepat proses kerusakan pola

pikir umat lslam dengan menyuguhkan
program-program sarat nilai-nilai kekerasan,

hedonistik, pornografi dan budaya liberalisme.

Media massa menyiarkan berita yang kurang

berimbang (couer both side) dan sering
menyudutkan aktivis lslam pro syariah.

Standar jurnalisme lndonesia berkiblat pada

pakar etikajurnalistik seperti Bill Kovach, yang

mengedepankan prinsip-prinsip nilai
kebenaran humanis, pluralisme, dan

pemberitaan netral. Kadang kalangan media

massa tidak menyadari dampak buruk
pemberitaan yang disiarkan.

Beberapa Upaya
Mengutip laporan utama majalah

terkemuka di Kanada, The Maclean, berjudul,
"Why The Future Belongs to Islam" (Mengapa

Masa Depan Milik lslam), sesungguhnya
demikianlah fakta-fakta di sekitar kita berbicara.

Ketakutan luar biasa melanda pemerintah

Amerika dan dunia Eropa. Berulang-ulang
pejabat teras Amerika, didukung media massa

asuhannya, menyebarkan propaganda hitam

untuk membendung kebangkitan lslam.

Lihatlah apa yang dikatakan Presiden AS

dalam Diskusi Perang Clobal Melawan Terror,

5 September 2006 di Hotel Hilton Washington,

D.C: "These al-Qaeda terrorists and those who

share their ideology are uiolent Sunni extremists.

Thq're driuen by a radical and peruerted uision

of Islam that rejects tolerance, crushes all dissent,

and justifies themurder of innocentmen, women

and children in the pursuit of political power.

Thq hope to establish a uiolent political utopia

Analisis

across the Middle East, which they call a
"Caliphate". This caliphate would be a
totalitarian Islamic empire encompassing all
cur rent and former Muslim lands, stretching f rom

Europe to North Africa, the Middle East, and

Southeast Asia."

Departemen Pertahanan Amerika pun

sudah mempersiapkan senjata biologis untuk
melenyapkan kaum Muslim yang

menghalangi kepentingan mereka.

Peluang dan tantangan dakwah ini kiranya

perlu segera ditindaklanjutibpara aktivis
dakwah untuk menyongsong kemenangan di

depan mata.

L Pencerdasan dan Perubahan Pemikiran.

Pencerdasan ini menggabungkan sentuhan

pemikiran sekaligus perasaan dengan metode

berpikir lslam cemerlang sehingga
menimbulkan pengaruh yang kuat. Kesadaran

masyarakat yang telah tercerahkan oleh
ideologi lslam akan mendorong mereka

melakukan gerakan massa menuntut
perubahan sistem secara revolusioner
(inqilabi).

Pemikiran cemerlang yang mengkristal
dalam jiwa pengemban dakwah merupakan

satu-satunya senjata ampuh untuk
mengubah masyarakat. Tanpa ini, kegagalan

dakwah tinggal menunggu waktu.

2. Performa Pengemban Dakwah.

Sebelum mengubah pemikiran masyarakat,

pengemban dakwah terlebih dulu harus meng-

up grade dirinya agar memiliki pemikiran

cemerlang. Pengemban dakwah harus menjadi

garda terdepan pengamalan syariah lslam pada

skala individu, masyarakat dan warga negara.

Kepribadian dan akhlak pengemban dakwah

menjadi contoh miniatur ideologi lslam yang

ia dakwahkan.

Pengemban dakwah harus senantiasa

menelaah fakta, mendiskusikan masalah umat
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dan berusaha memahami solusi setiap
persoalan umat baik di tataran mikro, makro

dan global; misalnya masalah kenaikan bahan

bakar minyak. Pengemban dakwah harus bisa

menyampaikan solusi mikro kepada individu

berupa energi alternatif yang bisa dipilih
perseorangan atau masyarakat tertentu. Pada

tataran makro pengemban dakwah harus

mampu secara brilian menguraikan fakta-fakta

kebijakan liberalisasi migas nasional serta

bagaimana syariah lslam menjawab krisis

energi dalam negeri.

Pada tataran global, pengemban dakwah

cerdas menjelaskan makar dan latar belakang

para kapitalis neoliberal mempermainkan
harga minyak dunia. Permasalahan global

dijawab dengan solusi global. Pengemban

dakwah harus mampu menjelaskan kebijakan

luar negeri Khilafah menjawab krisis energi

dunia.
Ketika menghadapi sasaran dakwah

hendaknya pengemban dakwah menghindari
penggunaan label atau sterotipe-misalnya
orang liberal, kapitalis, sipilis, ahli neraka, kafir

dan sebagainya-sebelum benar-benar
mengenal obyek dakwah. Patut disadari pula

oleh para pengemban dakwah, bahwa kita

hidup dalam Iingkungan sistem kapitalis
liberal yang sudah mapan. Sasaran dakwah
malah menganggap ideologi Islam sebagai

pemahaman asing yang merusak pemikiran

mereka. Perlu kesabaran, keteguhan,
keikhlasan dan cara-cara simpatik untuk
mengambil hati dan pikiran obyek dakwah.

Di samping itu, para pengemban dakwah

hendaknya menghindari hal-hal yang
mengarah pada bahaya kelas, merasa lebih

tinggi, unggul dibandingkan dengan umat.
Bahaya kelas ini menimbulkan jarak lebar

antara umat dan pengemban dakwah; selain

memunculkan sikap ujub, takabur dan sulit
menerima kebenaran pada pengemban

dakwah. Hendaknya pengemban dakwah
bersikap seperti individu-individu umat
kebanyakan. Pengemban dakwah menyadari

bahwa mereka adalah pelayan umat, dan

tugas mereka dalam partai untuk melayani

umat.

3. Memetakan Sascrcn Dakwah.

Dalam meraih kepemimpinan umat, kita

memerlukan pendekatan sesuai dengan
sasaran dakwah masing-masing. Pendekatan

ini bukan berarti mengurangi sub?ansi, tujuan
dan target dakwah. Berdasarkan karakter dan

tingkat pengaruhnya, sasaran dakwah bisa

dibagi menjadi beberapa kelompok, yakni:

tokoh atau public figure masyarakat (ulama,

pemimpin organisasi massa); kalangan
intelektual (kampus, cendekiawan, aktivis
lembaga swadaya masyarakat/LSM, pemikir

dan perumus kebijakan negara); militer;
kalangan media massa; dan masyarakat
umumnya.

Pengemban dakwah perlu membekali diri
dengan tsaqafah lslam, ketajaman
menganalisis persoalan masalah dan nafsiyah
lslam yang mumpuni. Selain itu, mereka perlu

memahami teori, filosofi, landasan ilmiah dan

konsep dasar pemikiran kufur. Disarankan
untuk membaca dan menelaah referensi-

referensi yang menjadi landasan berpikir
kalangan kapitalis, liberalis dan sosialis; apalagi

jika sasaran dakwah kita para intelektual yang

menggunakan teori maupun landasan ilmiah.

Dengan memahami konsepsi dasar maka kita

mampu membongkar kebrobrokan sebuah

pemikiran secara fundamental, lalu
mendekonstruksinya dengan syariah lslam.

Walldhu a'lam bi ash-shaw6,b.ll

Aris Solikhah: Pegiat Aliansi Penulis Pro Syariah (AlPen
ProSa); anggota tim Kantor Berita Muslimah Hizbut
Tahrir Indonesia.
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Barat memberikan kesan bahwa mereka

memiliki kejayaan karena liberalisme.
Apakah hal ini benar?

Kejayaan apa? Yang ada justru sebaliknya.

Keterpurukan. Nilai-nilai liberal Barat memiliki

keterkaitan yang erat dengan mentalitas
pemuasan sensual secara instan. Hal ini
tercermin dalam suatu ungkapan Latin yang

terkenal 'Carpe Diem', yang diterjemahkan

kurang lebih, 'Nikmatilah hari ini'.

Falsafah ini mempengaruhi cara pandang

masyarakat Barat. Akibatnya, sedikit sekali

mereka yang khawatir akan masa depan atau

memikirkan konsekuensi atas tindakan
seseorang. Liberalisme menuntun orang untuk

meyakini bahwa pemuasan sensual secara

instan adalah memenuhi apa yang dibutuhkan

sebanyak mungkin. lnilah liberalisme yang telah

menyebabkan negara-negara kapitalis berada

dalam hutan belantara hewan-hewan liar yang

menelan pihak yang lemah. Manusia turun
derajatnya seperti hewan sebagai akibat
diumbarnya nafsu dan kebutuhan-
kebutuhannya. Pada level internasional, ide-

ide itulah yang secara langsung telah
menyebabkan kematian jutaan orang di lrak

dan Afghanistan.

Apa fakta yang menunjukkan bqhwa
Iiberalisme telah menjadi 'mesin

penghancur' kebuday aan B arat?

Di lnggris,. contohnya, nilai-nilai itu
(liberalisme, red.) telah menyebabkan kejahatan

yang mewabah pada kaum muda, yang sering

melakukan pembunuhan hanya karena

korbannya menatapnya dengan pandangan

yang aneh. Di lnggris, setiap hari ada I 75

perampokan dengan memakai pisau; 2 orang

wanita dibunuh setiap harinya sebagai akibat

dari kekerasan dalam rumah tangga. Bahkan,

menurut survei yang ada, I dari 5 kaum muda

lnggris percaya bahwa kekerasan terhadap

wanita bisa diterima. Lebih mengerikan lagi,

.,20-::

Di lnggris, setiap hari ada 175

perampokan dengan
memakai pisau; 2 orang
wanita dibunuh setiap harinya
sebagai akibat dari kekerasan -
dalarn rumahrtang * 

,

ada I dari 20 wanita yang diperkosa. Di negeri

itu juga ada lebih dari l0 orang dibunuh dan

terluka karena senjata setiap harinya. Angka

kriminalitas yang paling mutakhir menunjukkan

bahwa tahun lalu ada lebih dari satu juta kasus

pencurian mobil. Pencurian ini menyumbang

hampir tiga perempat dari keseluruhan kasus

kriminal yang dilakukan dengan kekerasan. Di

tingkat yang lebih tinggi lagi, ada skandal

keuangan yang melibatkan Enron dan

Worldcom yang telah menggoyang ekonomi

Barat.

Pendekatan masyarakat liberal atas banyak

masalah ini adalah karena berlanjutnya
kebebasan/liberalisme. Kecanduan alkohol

mewabah dipenuhi dengan dibukanya pub-

pub dan kelab-kelab malam selama 2! jam.

Problem perjudian dipenuhi dengan
diajukannya proposal untuk membangun
banyaknya "super casino". Penyelesaian yang

diajukan Barat dangkal dan tidak efektif.
Ujungnya bukan menyelesaikan masalah,

namun justru memperkeruh permasalahan

yang ada.

Apakah ide-ide palsu dari liberalisme?

Liberalisme muncul menyusul adanya

konflik di antara para ahli flsafat Eropa dan
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Cereja pada saat Renaissonce. Hasil dari konflik

ini adalah bahwa agama harus dipisahkan dari

urusan kehidupan, yakni sekularisme. Karena

itu, para penyokong nilai-nilai ini menegaskan

juga bahwa peran lslam dalam masyarakat
haruslah dibatasi hanya pada urusan
peribadatan personal, sedangkan keputusan-
keputusan politik mengenai cara mengurus

masyarakat diberikan kepada manusia. Ini jelas

bertentangan dengan akidah kaum Muslim,
yang menganggap bahwa politik adalah bagian

yang tidak terpisahkan dari lslam. Karena

itulah, kaum Muslim harus menolak
liberalisme.

Kenyataannya, nilai-nilai liberal ini
terungkap oleh tindakan-tindakan Barat itu
sendiri, khususnya setelah terjadinya Peristiwa

I I September. Kita telah melihat legitimasi

atas pembantaian, juga tindakan penahanan

sangat semena-mena yang dilakukan tanpa

sidang pengadilan. lnilah suatu bukti yang

terjadi di depan mata kita di Abu Chraib,
Bagram dan Cuantanamo.

Nilai-nilai liberal seperti kebebasan dan

HAM mendapat pukulan yang amat keras,

bukan dari kaum Muslim, melainkan oleh
Amerika itu sendiri! Kemunafikan dan

kontradiksi ini begitu mengguncang sehingga

banyak non-Muslim yang mulai
mempertanyakan validitas ide-ide liberal itu
sendiri dan kebijakan luar negeri kaum penjajah

dari pemerintahan mereka atas Dunia lslam.

Siapakah target sebenarnya dari kebebasan

ini?

Pemerintahan Barat mengetahui bahwa

ideologi Kapitalisme, termasuk liberalisme,

tidak mendapatkan perlawanan selain dari

Dunia lslam. Mereka sadar bahwa umat lslam

memiliki sebuah ideologi yang mereka emban.

Pemerintahan Barat menyadari bahwa hal ini

bisa merupakan ancaman laten walaupun pada

saat ini umat lslam tidak memiliki sebuah

lliunn

negara dan seorang pemimpin yang
menyatukan. Karena alasan itulah,
pemerintahan Barat bekerja siang-malam untuk
menyebarkan ideologiyang merusak itu kepada

Dunia lslam melalui berbagai cara, termasuk
lewat media dan para penguasa kaki tangan

mereka. Sebuah contoh yang baik atas hal ini

adalah British Councilyang memberikan kesan

luar berupa pengajaran Bahasa lnggris, padahal

juga mempromosikan nilai-nilai Barat,
termasuk ide-ide kebebasan pribadi, kebebasan

beragama dan kebebasan bereksg,esi. Sebagian

kaum Muslim tertarik atas ide-ide ini, karena

mereka hidup di bawah pemerintahan yang

brutal. lde-ide ini tentu ditolak sepenuhnya oleh

lslam.
Kendatipun kampanye ini dilakukan, kaum

Muslim yang tinggal di Barat mencela
liberalisme-sekular ini. Sebuah polling baru-
baru ini oleh ICM atas sikap kaum Muslim di

lnggris menerbitkan hasil berikut: 8lolo

memandang kebebasan berbicara sebagai

sebuah cara untuk menghina lslam; 610/o

mendukung syariah; 880/o ingin lslam diajarkan

di sekolah-sekolah; dan 600/o tidak
menganggap perlu untuk berintegrasi. jika hal

ini merupakan sebuah pandangan kaum

Muslim jang hidup di bawah bendera
pembawa liberalisme, maka seseorang dapat

memperkirakan pendirian Dunia lslam atas nilai-

nilai liberal sekular. Cukup untuk mengatakan

bahwa Barat telah gagal meyakinkan massa

kaum Muslim bahwa liberalisme Barat adalah

lebih baik daripada lslam.

Dengan cara apo.liberalisme ditegakkan oleh

Barat?

Liberalisme ditegakkan ketika mereka
menggambar kartun yang menghina
Rasulullah saw., ketika mereka membuat film

semacam "Fitna" yang menggambarkan lslam

sebagai sebuah agama yang penuh kekerasan

dan ketika mereka menerbitkan buku-buku
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semacam Ayat-Ayat Setan yang menghina

para istri Nabi saw. Di bawah bendera
liberalisme, kaum Muslim dipaksa harus

bertoleransi atas semua bentuk propaganda

melawan Islam.

Namun, pada saat yang sama mereka

mengungkap kemunafikan liberalisme ketika

mereka menegakkan hukum untuk
membungkam orang-orang yang menentang

imperialisme Barat, dengan menuduh mereka
"memuja terorisme", dan menyerukan
pelarangan partai-partai politik lslam seperti

Hizbut Tahrir. Di Prancis, para wanita
Muslimah dilarang memakai jilbab dan

Pengadilan HAM Eropa menguatkan larangan

yang dilakukan oleh Turki untuk melarang
jilbab di universitas-universitas Turki.

Lalu apa yang seharusnya dilakukan oleh

umat Muslim atas masalah ini?

Pertama: kaum Muslim harus memahami

bahwa motif dari kampanye semacam ini-
untuk menyebarkan nilai-nilai liberal kepada

Dunia lslam-adalah untuk membuat ideologi

kapitalis menjadi nilai-nilai yang universal dan

melemahkan keterikatan Muslim atas

agamanya. Jika mereka memaharni motif-
motif ini maka umat Muslim akan bersatu

menentang ide-ide semacam ini.

Kedua: selain kesadaran akan posisi lslam

dalam kaitannya dengan nilai-nilai ini, kaum

Muslim harus juga mengetahui realitas yang

menakutkan dari nilai-nilai ini (liberalisme,

red.) yang telah membentuk masyarakat Barat

menjadi 'bangsa hewan', seperti keluarga yang

berantakan, hubungan seksual dengan siapa

saja, epidemi kecanduan alkohol dan obat-

obatan, melalaikan anak-anak dan orang
jompo dan tumbuhnya kriminalitas.

Ketiga'. umat Muslim harus mengungkap

kemunafikan pemerintahan Barat ini dengan

melemahkan nilai-nilai liberal mereka sendiri.

Umat lslam harus mengkritik tajam

Pemerintahan Barat mengetahui
bahwa ideotogi Kapitatisme,
termasuk {iberatisme, tidak
mendapatkan perlawanan selain
dari Dunia lstam" A4ereka sadar
bahwa umat lslam memiliki sebuah
ideotogi yang mereka emban.

b.

inkonsistensi Barat. Mengapa pemerintah

Barat melarang jilbab dan membungkam kaum

Muslim di Barat yang menentang
ketidakadilan, padahal ini adalah bagian dari

pelaksanaan HAM? Umat lslam juga dapat

menyoroti konsekuensi yang sesungguhnya
yang telah menciptakan masyarakat seperti

ini.
Keempat: umat Muslim harus bekerja bagi

tegaknya Khilafah karena inilah alternatif satu-

satunya atas kegelapan yang diderita oleh

masyarakat di bawah liberalisme. Di bawah

Khilafahlah hak-hak manusia ditentukan oleh

Sang Pencipta manusia, yang pasti terpenuhi

secara adil, bukan oleh manusia itu sendiri.

Tidak ada seorang pun yang dipaksa untuk
menjadi Muslim; kaum wanita akan diberikan

hak-hak mereka yang sesungguhnya;
penduduk bisa meminta tanggung jawab

penguasa dan tidak ada ruang bagi para

diktator brutal yang mengotori Dunia lslam

pada hari ini.

Akhirnya, perlu untuk mengingat kata-kata

seorang ahli politik Amerika, Samuel

Huntington, yang mengatakan, "Barat

menguasai dunia bukan karena superioritas ide-

ide atau nilai-nilainya atau agamanya, melainkan

karena superioritasnya dalam menerapkan

kekerasan yang terorganisasi. Orang Barat

sering lupa akan fakta ini, tetapi orang non-

Barat tidak pernah melupakannya." I
issffii
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Saat ini sebetulnya Indonesia menggunakan
sistem ekonomi apaT

Harus dilihat dari dua hal: secara
konstitusional dan operasional. Jika
mengamati dari konstitusinya serta pasal-
pasalnya, sistem ekonomi lndonesia masih

sangat pro rakyat, karena perekonomian

negara disebutkan dalam rangka mewujudkan
kemakmuran rakyat, bukan orang-perorang.
Namun, secara operasional kita menyaksikan

kesenjangan yang besar antara amanat
konstitusi dan kenyataan di lapangan yang

dapat dikatakan sangat liberal, baik di sektor

moneter, fiskal maupun sektor real. lndikasi
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liberal di sektor fiskal adalah adanya upaya

sistematik untuk terus-menerus menghapus

subsidi secara terprogram. Hal ini dapat

terlihat dari data empirik bahwa volume

subsidi dari waktu ke waktu terus dikurangi

dari APBN. Dalam draft Rencana Bangunan

Jangka Menengah (RBJM) periode 2004-2009,

volume subsidi terhadap produk domestik

bruto diproyeksikan dari 6,70/o menladi 0,30/0.

Jadi, ini memang sudah direncanakan. Masih

di sektor fiskal, terjadi pula privatisasi BUMN

yang akan berkaitan pula dengan penghapusan

subsidi. Konsekuensi privatisasi tidak hanya

terjadi pemindahan kepemilikan sektor publik,

tetapi terhadap kekuasaan setiap perusahaan

secara lepas dalam penetapan harga BUMN

yang sebelumnya masih terdapat keterlibatan

negara. Privatisasi bahkan terjadi di sektor

strategis seperti Pertamina dan PLN yang

masih mencoba bertahan. Namun, toft upaya

liberalisasi tetap berjalan terus.

Di sektor moneter lebih mudah dipetakan,

misal penetapan kurs mata uang dengan

menggunakan sistem kurs tetap, setelah

krismon tahun 1998, berubah menjadi sistem

kurs mengambang bebas. Selain itu, para

pemilik modal memiliki keleluasaan untuk
secara bebas membawa masuk atau keluar

uang dari lndonesia tanpa ada pengendalian

terhadap valuta asing yang disebut sistem

devisa bebas. Liberalisasi sektor moneter

masuk pula dalam ranah kelembagaan, bahwa

pemodal asing di lndonesia memiliki
kekuasaan tidak terbatas untuk memiliki bank.

Padahal di beberapa negara lain ada yang

masih membatasi, misalnya maksimal

mencapai 49o/o.

Di sektor real, lndonesia membuka pasar

impor sangat terbuka pada semua produk,

mulai pakaian bekas, gula, beras, buah sampai

sampah karbon. Di sektor ini, liberalisasi

terindikasi dari upaya terus-menerus dalam

menekan upah, bahkan upaya menghapus

penetapan upah minimum sehingga

liberalisasi menyerang pula perdagangan jasa

ma n usia.

Dengan demikian, secara operasional

sistem ekonomi lndonesia sangat Iiberal di

semua sektor. Amanat kontitusi pasal 33 ayat

I dan 2 sudah tidak sesuai lagi.

Apakah mungkin bagi kita untuk
mengupayakan yudisial religius dengan

kondisi operasional yang sudah rusak?

Sebenarnya apa yang tercmtum dalam

konstitusi bukan sesuatu yang serta-merta

merupakan kenyataan. Sebab, kondisi ekonomi

tersebut sudah ada sebelum konstitusi
terbentuk. Kita harus memahami dulu apakah

sebelum konstitusi perekonomian lndonesia

sudah berwarna liberal atau belum. Proses

liberalisasi sebetulnya sudah terjadi sejak masa

kolonial, misalnya sistem kepemilikan tanah

secara privat dan sistem kerja upahan

diperkenalkan oleh Belanda. Artinya, sebelum

Proklamasi perekonomian lndonesia sudah

liberal. Amanat konstitusi yang muncul

kemudian bertujuan untuk membela rakyat dan

mengoreksi ekonomi liberal warisan kolonial

ini.
Namun, menghapuskan pengaruh warisan

ekonomi liberal tersebut tampaknya lebih sulit

daripada mewujudkan proklamasi kemerdekaan.

Buktinya, dalam dokumen KMB tertulis jelas,

bahwa lndonesia harus mengindahkan aturan

IMF yang merupakan jebakan untuk
mempertahankan penjajahan pada tahun l9{9.
Pembangkangan secara total baru dilakukan

oleh Soekarno pada era Demokrasi Terpimpin

tahun 1956 dengan langkah nasionalisasi-
yang sebetulnya sesuai dengan pasal 33-
terhadap perusahaan-perusahaan asing.

Klimaksnya adalah munculnya UU Penanaman

Modal Asing pada tahun 1965, Yang
memutuskan bahwa lndonesia tidak
memerlukan kehadiran modal asing.

fll-WA'i8 No. 96 Tahun \/lll, 1-31 Agustus 2008



Setiap aksi penolakan terhadap konspirasi

asing pasti mengundang reaksi dari mereka
(asing). Buktinya, kesuksesan Proklamasi
lndonesia direspon dengan reaksi Agresi
Militer I dan ll; tuntutan kedaulatan melalui
KMB mendapat reaksi dalam bentuk
keharusan mengindahkan IMF dan melunasi
utang asing. Begitu pula dengan aksi Soekarno
menolak ekonomi liberal, asing bereaksi dalam
bentuk penggulingan Soekarno sebagai
presiden melalui sebuah drama rekayasa yang

seolah-olah sebagai dampak konflik internal
TNI

Pasca penggulingan Soekarno, muncul
Soeharto dengan serombongan agen yang
siap mengembalikan kepentingan asing,
mereka adalah "Mafia Berkeley". Lebih
mengejutkan lagi jika kita mengetahui bahwa
ternyata proses upaya mempertahankan
restruktur ekonomi liberal kolonial sudah
masuk sejak tahun 1966- t967 melalui
undang-undang yang terbit pada tahun
tersebut.

Sebelumnya, perlu diketahui bahwa
tekanan asing pada bangsa lndonesia untuk

Sqt[sftndiyaBt *.*

membayar sejumlah utang luar negeri ternyata
tidak hanya dalam KMB, tetapi diratifikasi
melalui UU tahun I 95 I . Kemudian ketika
Soekarno mulai melakukan pembangkangan

dengan membatalkan kesepakatan KMB
secara sepihak tahun 1956, menjelang
kejatuhannya pada tahun I 965, Soekarno
dipaksa kembali menandatangani UU yang
menyetujui untuk melanjutkan kembali
pembayaran utang asing.

Kemudian, ketika terjadi kerusuhan tahun
I 964- 1965, Soekarno sudah ?nemutuskan
untuk keluar dari keanggotaan IMF dan World
Bank. Tindakan tersebut disahkan melalui
terbitnya UU no.l pada tanggal l4 Februari

tahun I 966, dengan pengertian bahwa
persiapannya sejak tahun I 965 sebelum
Peristiwa 30 September 1965. Namun,
terdapat UU no.9 tahun I 966 tertandatangani

oleh Soekarno yang menandai masuknya
kembali lndonesia sebagai anggota IMF dan

World Bank. Tentu draft persiapan dari UU no.

9 tersebut sudah ada dan dipersiapkan oleh
agen-agen asing dalam pemerintahan sejak
tahun I 965, bahkan sangat mungkin sudah
ada sebelum Peristiwa 30 September.

Sebelum Soekarno jatuh, ia

menandatangani UU No. I tahun 1967 yang
mengundang kembali utang asing dan UU No.
2 tahun l967.Baru UU no. 3 tahun 1967 yang
ditandatangani Soeharto yang sangat lekat
dengan esensi penjajahan, antara lain tentang
utang warga Hindia Belanda, keanggotaan
lndonesia dalam Bank Dunia, dan penanaman

modal asing. Dengan demikian, sebelum
Soekarno jatuh, pihak asing sudah
mempersiapkan draft-drat't yang mengatu r
kesediaan lndonesia dalam mengangsur utang,
keanggotaan dalam Bank Dunia, dan PMA.
Terbukalah liberalisasi di lndonesia sebagai bekal

untuk mengabulkan semua kepentingan asing
di lndonesia.

Keanehan terlihat dalam keanggotaan

Pasca penggulingan
Soekarno, muncul Soeharto
dengan serombongan agen
yang siap mengembalikan
kepentingan asing, mereka
adalah "Mafia Berkeley".
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lndonesia dalam IMF yang baru terdaftar lagi

sekitar bulan Juni dan secara resmi bulan

November I 966. Namun, IMF malah sudah

ada di lndonesia sejak bulan Februari I 966,

padahal saat itu lndonesia sudah bukan

anggota IMF sejak tahun 1965. Semua ini

menunjukan bahwa persiapan pihak imperialis

dan agen-agennya sangat matang. Pola asing

dalam hal ini mulai dengan rekayasa

penggulingan Para Pembangkang,
membentuk rezim boneka baru, pembentukan

undang-undang, serta menanamkan agen-

agennya dan bahkan bertahan sampai 32

tahun masa Soeharto.

Apakah penurunan Suharto sebagai presiden

juga merupakan akibat pembangkangan

terhadap imperialis?

Rekayasa imperialis terhadap Soeharto

hampir serupa dengan Soekarno. Sebelum

jatuh, Soeharto menandatangani Lol yang

merupakan'kitab suci' dalam prosedural

liberalisasi pasca krisis 1998. Hanya saja,

kurang tepat jika penurunannya hanya dilihat

sebagai akibat pembangkangan terhadap

dunia lnternasional. Hal ini disebabkan

Soeharto sendiri melaksanakan secara taat

agenda pesanan imperialis, misalnya

deregulasi, jadi anggota World Bank,

mengangsur utang Belanda, bahkan

privatisasi sektor publik dimulai sejak

pemerintahannya. Popularitas Soeharto masa

akhir pemerintahannya sudah menurun akibat

sikap otoriter atau korup sehingga

d i perki raka n tida k efe ktif I agi u ntu k

melaksanakan liberalisasi yang lebih efektif.

Soeharto memang efektif dalam liberalisasi

pada tahap awalyang memang membutuhkan

s ika p refres if mela lu i pe n a n gkapa n,

pembunuhan, menghabisi pihak-pihak

penentang, deideologisasi dan perombakan

kurikulum yang pro liberal. Ketika infrastruktur

sudah matang dan menuntut liberalisasi yang

Jadi, Reformasi I 998'bukan
reformasi amanat konstitusi,
tetapi ref*rmasi koloniaL
yang mengganti
kolonialisme kernbali ke
kolonialisrne. '

lebih radikal maka Soeharto tidak efektif lagi

untuk dipertahankan sehingga digulingkan

melalui reformasi.

Jadi, Reformasi 1998 bukan reformasi

amanat konstitusi, tetapi reformasi kolonial

yang mengganti kolonialisme kembali ke

kolonialisme. Struktur ekonomi kolonialisme,

misal perusahaan asing Yang sudah

dinasionalisasi, kembali diprivatisasi. ltu hakikat

reformasi. Jadi, rezim-rezim lndonesia pasca

reformasi I 998 terlanjur terikat dengan agenda

liberalisasi yang lebih dramatis dan radikal.

Apakah itu berarti kesadaran rezimyang ada

terhadap kondisi saat ini sudah tidak berarti

Iagi?

Hal ini disebabkan pada variabel lain kita

terlanjur terjerumus sangat dalam pada utang'

Akhir pemerintahan Soekarno, lndonesia

memiliki dua jenis utang, yaitu utang asing

sebesar 4,3 miliar golden dan utang Pemerintah

sebesar 2,5 miliar US dolar. Lalu akhir

pemerintahan Soeharto, utang luar negeri

Pemerintah menjadi 54 miliar US dolar,

ditambah utang dalam negeriyang sebelumnya
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belum pernah ada. Hal ini sebagai akibat
krismon dengan terbitnya obligasi dekat
sebesar Rp 700 triliun. Masa Habibie, karena

mendapat pencairan utang dari lMF, lndonesia

berhasil menambah utang sebanyak 23 miliar

menjadi 77 mlliar US dolar hanya dalam dua

tahun saja. Saat itu harga I dolar baru 700

rupiah sehingga jika dikurskan sekitar 1400

triliun US dolar. Fakta finsansial menjadikan

rezim pasca 1998 sulit bergerak.

Mengapa Indonesia justru menambah utang?

Hal ini sebenarnya sebagai tanda bahwa

pembentukan kabinet saja didikte. Meskipun

kita sudah melaksanakan Pemilu langsung,

hakikatnya demokrasi itu untuk siapa? Pemilu

saat ini hanyalah prosedural demokrasi untuk

mempromosikan agen kapitalis dalam

menduduki jabatan negara, apalagi dengan

dukungan dana dan keahlian sehingga
menjamin mereka terpilih. Dengan demikian,
jika presiden dan anggota kabinetnya
seluruhnya menjadi agen kolonial, semua lini

telah dikuasai, belum lagi utang dalam dan luar

negeri begitu besar. Apa yang bisa diharapkan?

Saya bisa membuktikan bahwa undang-undang
yang terbit pasca Reformasi I 998 tidak hanya

pro liberal dan kapitalis, tetapi juga dibuat
sebagai proyek utang, bahkan draftnya dibual
sendiri oleh pihak pemberi utang. UU Migas

adalah proyek utang dari USA bekerjasama

dengan ASIA Development Bank sebesar 4 juta

US dolar. Artinya, kita mengutang untuk
membuat undang-undang yang sebetulnya

untuk kepentingan mereka juga; kita
mengutang untuk menghidupi kolonialis. lnilah

goblok-nya orang lndonesia. Membuat UU

seperti itu saja sudah salah, apalagi
mengutang untuk membuat undang-undang,
lebih salah lagi. Dalam kelistrikan ternyata ada

proyek dari ADB. UU SDA adalah proyek World

Bank. Bahkan UU tentang BUMN dibuat oleh

Price Waterhouse Coopers. Pasca 1998
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agenda liberalisasi tidak hanya dijalankan
melalui pemerintahan otoriter, tetapi juga telah

terjadi legalisasi kolonialisme.

Bukti yang sangat konyol, misalnya, dalam

UU Migas. Salah satu pasalnya mengatakan,

bahwa pihak eksplorasi harus memberi hasil

eksplorasi pada pasar dalam negeri sebanyak-

banyaknya 25o/o. Lho, sebanyak-banyaknya
kok 25o/o?. Sekurang-kurangnya saja belum

tentu memenuhi kebutuhan dalam negeri.

Jadi, banyak fakta yang bisa diuji secara

kelembagaan yudisial, kemudiarpkita bawa ke

Mahkamah Konstitusi untuk membuktikan

hitam di atas putih, bahwa sejumlah UU yang

dibuat pasca reformasi tahun I 998 melanggar

konstitusi. Kita tidak hanya mereka-reka,

tetapi teruji bahwa UU Kelistrikan dan UU

Migas-pasal 28 karena memberikan harga

BBM pada pasar-telah melanggar konstitusi.

Terakhir UU PMA, pasal mengenai HBU, juga

melanggar kostitusi. Hal ini memunculkan

kesenjangan antara cita-cita untuk rakyat dan

mengkoreksi kolonialisme dengan kenyataan

di lapangan yang selalu dihadang kolonial

dengan subversi, bahkan masuk ke tahap lebih

canggih, yaitu legalisasi terhadap pelanggaran

itu.

Mengapa bangsa kita terkesan diamterhadap
munculnya beragan undang-undang yang
melanggar konstitusi ter sebut?

Banyak orang mengatakan bahwa
kolonialisme saat ini sudah terlalu canggih

sehingga sudah tidak bisa dilawan. Saya kira,

kita harus kembali pada akar kolonialisme.

Sesungguhnya kolonialisme dulu dan sekarang

sama saja. Kolonialisme sejak dulu bekerja

menyesuaikan dengan sistem sosial
masyarakat yang ada. Dulu masyarakatnya

masih feodal maka penjajahan memperalat para

penguasa lokal untuk mengumpulkan hasil

tanah. Jadi, bukan kolonialisme yang langsung

memaksakan tanam paksa, tetapi cukup

.t,lt;,
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melakukan perjanjian dengan penguasa lokal

yang akan disetor kepada penjajah. Dengan

demikian, masih menggunakan model Leter of
Ifr.ens. Bahkan kolonialisme dulu lebih halus

karena mereka tidak mengubah struktur
masyarakat yang ada. Secara perlahan
perubahan struktur masyarakat di mulai
dengan memasukan sistem kepemilikan tanah

privat dengan menyempurnakan sistem kerja

upahan, kemudian masuknya modal asing.

Namun, itu pun belum sedramatis seperti

seka ra ng.

Mengapa rakyat tidak berontak? lni masalah

waktu; perlawanan ada dimana-mana. Hanya

saja, proses perlawanan terus dibunuh.
Contoh: perlawanan pada periode 1966
kemudian dibunuh. Masyarakat kita masih

mengalami trauma dan dibungkam
pemerintahan otoriter selama 32 tahun.
Kemudian selama itu pula agen-agen kolonial

dibentuk secara efektif melalui kampus. Politik

kolonial saat ini melakukan rekayasa agar proses

pendidikan jadi proses percetakan agen-agen.

Jika dulu kampus adalah motor penggerak anti

kolonialisme, saat ini generasi tidak bergerak
justru karena menjadi agen-gen yang

menghalangi gerakan rakyatnya, orangtuanya,

saudara-saudaranya sendiri dalam melawan
penjajah. Memang, saat ini menjadi sulit
melawan kolonialisme karena informasi
direkayasa melalui pendidikan dan opini,
perlawanan dan motivasi dialihkan sehingga

rakyat kekurangan materi, informasi dan

motivasi bergerak.

Kata kuncinya terletak pada informasi dan

motivasi. Hanya saja, dalam hal ini kita

membutuhkan kelompok yang terpanggil
yang mau berbagi informasi dan motivasi
tersebut.

Jadi, kondisi secara empirik semakin berat.

Perusahaan dikuasai asing baik di sektor fiskal,

moneter atau real. Bank lndonesia sudah

dikontrol kapitalis. Pendidikan menjadi

pencetak agen-agen asing. Bahkan suatu saat

bisa saja kolonialis kembali pada cara-cara

refresif demi kepentingan mereka, atau dengan

metode adu domba jika memang cara

demokrasi sudah tidak efektif lagi.

Semua itu dilakukan tidak hanya dieksekusi

agen, tetapi terus dimonitor kolonialis.
Misalnya, intel-intel mereka banyak bertebaran,

mungkin juga di kampus-kampus, untuk
segera melaporkan dan mendorong penindakan

terhadap pihak penghalang kepentingan
mereka, termasuk mengucurkan 5[ana.

Bagaimana strategi bagi kelompok yg

terpanggil supaya tidak mudah teriebak
int e rv ensi p ar a p enj aj ah?

Kolonial dipimpin negara adidaya dari 100

negara, disuport pendanaan oleh corporation

atau MNC, didukung oleh rezim boneka dan

agen-agen dengan jabatan yang terdidik dan

jabatan publik lumayan. Nah, bagaimana

melawannya? Jadi, kita seperti tikus melawan

naga. Sejauh ini memang ada kelompok-
kelompok yang terpanggil tetapi tidak
memahami siapa hakikat musuh sebenarnya

sehingga tidak serius dalam menetapkan
sasaran, bentuk dan strategi perlawanan. Hal

ini mengakibatkan pula kesalahan dalam

menentukan stamina, misalnya untuk melawan

kolonialis dibutuhkan kekuatan yang tidak

sama dalam menghadapi perselisihan internal.

Perlawanan terhadap kekuatan adidaya tersebut

tidak cukup dengan kekuatan nasional, tetapi

kekuatan global. Terbukti, misalnya, beberapa

pihak yang komitmen melakukan perlawanan

memang membuat jaringan internasional;
misalnya lran dengan Chavez, Chaves dengan

Bolivia.

Jadi, pertama harus dipahami bahwa ini

persoalan imperialisme, neokolonialisme.
Karena itu, bentuk perlawan harus rapi, solid,

dan membuat kekuatan skala internasional. I
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Sejarah Pertarungan
lslam masuk ke lndonesia pada abad 7M

(abad I H), jauh sebelum penjajah datang.l
lslam terus berkembang dan mempengaruhi
situasi politik ketika itu. Berdirilah kesultanan-

kesultanan lslam seperti di Sumatera-
setidaknya diwakili oleh institusi Kesultanan

Peureulak (didirikan pada I Muharram 225H
atau l2 November tahun 839M2), Samudera

Pasai, Aceh Darussalam, Palembang; Ternate,

Tidore dan Bacan di Maluku (lslam masuk ke

kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun I440);
Kesultanan Sambas3, Pontianaka, Banjars, Pasil

Bulungan, Tanjungpura, Mempawah, Sintan96

dan Kutaidi Kalimantan. Adapun kesultanan

diJawa antara lain: Kesultanan Demak, Pajang,

Cirebon dan Banten. Di Sulawesi, lslam
diterapkan dalam institusi Kerajaan Gowa dan

Tallo, Bone, Wajo, Soppeng dan Luwu. Di

Nusa Tenggara penerapan lslam dilaksanakan

dalam institusi Kesultanan Bima.7

Setelah lslam berkembang dan menjelma

menjadi sebuah institusi maka hukum-hukum
lslam diterapkan secara menyeluruh dan
sistemik.

Dalam masa penjajahan, Belanda terus
menguras kekayaan lndonesia. Dengan
menggunakan dalih memajukan pribumi,
Belanda mendeklarasikan 'politik etis' atau
'politik balas budi'. Pada tZ September t901,
Ratu Wilhelmina menetapkan kebijakan politik
etis, yang meliputi: (l) irigasi (pengairan); (2)

emigrasi, dan (3) pengajaran dan pendidikan

(edukasi). Namun, dalam praktiknya mereka

menggunakan semua itu untuk kepentingan

mereka sendiri. Pemerintah Belanda
membangun irigasi untuk perkebunan-
perkebunan Belanda, emigrasi dilakukan dengan

memindahkan penduduk ke daerah perkebunan

Belanda untuk dijadikan pekerja rodi, dan
dengan edukasi mereka mendidik kalangan
priyayi hingga memiliki budaya Belanda dan

menjadi kaki tangan Belanda dalam
memerintah rakyat.

Menarik komentar seorang Belanda, Van

Kol, "Sesungguhnya tidak ada apa yang
disebut politik etis di tanah jajahan, karena

tujuan politik kolonial ialah eksploitasi bangsa

yang terbelakang, walaupun tujuan yang
sebenarnya sering disembunyikan di belakang
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kata-kata indah."8

Belanda juga melakukan depolitisasi. Salah

satu langkah pentingyang dilakukannya adalah

infiltrasi pemikiran dan politik melalui Snouck

Hurgronye. Dia menyatakan dengan tegas

bahwa musuh kolonialisme bukanlah lslam

sebagai agama melainkan lslam sebagai doktrin

politik.e Dalam praktiknya Belanda: ( l)
memberangus politik dan institusi politik/

pemerintahan lslam dan menghaPus

kesultanan tslam; (2) melakukan soft power,

yakni dengan menyebar para orientalis yang

dipelihara oleh pemerintah penjajah.

Pertarungan lslam dengan sekularisme

terus berlanjut. Pada tanggal I 6 Oktober I 905

berdirilah Sarekat lslam, yang bergerak secara

nasional dan beranggotakan berbagai kalangan

rakyat. lnilah mestinya tonggak kebangkitan

lndonesia. Namun, yang kini disebut-sebut

sebagai tonggak kebangkitan lndonesia justru

Budi Utomo yang berdiri 1908, padahal

semestinya adalah Sarekat lslam. Sebab, Budi

Utomo digerakkan oleh para didikan Belanda

dan bergerak hanya di Jawa, Madura, dan Bali.

KH Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah

tahun l9l2 dengan melakukari gerakan sosial

dan pendidikan dengan basis lslam. Lalu Taman

Siswa, dengan basis sekular, didirikan Ki Hajar

Dewantara pada l922.ta Sejatinya, KH Ahmad

Dahlanlah bapak pendidikan bukan, Ki Hajar

Dewantara sePerti saat sekarang.

Pertarungan terus berlanjut hingga

menjelang kemerdekaan. Terjadilah perdebatan

sengit antara pejuang lslam yang menghendaki

negara lslam dan kala,ngan sekular yang

menolak penyatuan agama dengan negara.

Ringkas cerita, yang terjadi adalah kompromi

dengan lahirnya Piagam lakarta 22 Juni 1945

yang menyebutkan bahwa negara dibentuk

berdasar pada, "Ketuhanan, dengan kewajiban

menjalankan syariat lslam bagi pemeluk-

pemeluknya."

Diproklamasikanlah Kemerdekaan

Indonesia pada I 7 Agustus I 945. Ternyata,

usianya hanya I hari. Sebab, Pada I 8

Agustus 1945 tujuh kata 'dengan kewajiban

menjalankan syariat lslam bagi pemeluk-

pemeluknya' dalam Piagam Jakarta dicoret

oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan

lndonesia. Kejadian yang menyolok mata ini

dirasakan umat lslam sebagai suatu
permainan sulap yang diliputi kabut rahasia.

Pada masa Soekarno, lslam dipinggirkan.

Bahkan lndonesia hendak diarfhkan pada

Nasakom (nasionalisme, agama dan

komunisme). lsu syariah lslam dibungkam.

Partai Masyumiyang gigih menyuarakan lslam

dipaksa membubarkan diri oleh Presiden

Soekarno pada akhir tahun 1960 melalui

Keppres Nomor 2OOll960 tanggal l5
Agustus 1960. Di benak orang Masyumi kala

itu Soekarno adalah diktator bagi umat lslam.

Dalam bukunya berjudul Sarinah, Soekarno

menyatakan kekagumannya kepada Musta

Kamal yang menerapkan sekularisme diTurki.

Rezim berganti. Pada masa Soeharto,

dibuatlah CSIS (Center for Strategic and

International Studies) sebagai lembaga kajian

dalam merumuskan dan memback-up konsep-

konsep pembangunan Orde Baru dengan

berbagai rekayasanya. lslam disebut ekstrem

kanan. Partai-partai lslam berfusi, karena

tekanan penguasa, ke dalam Partai Persatuan

Pembangunan. Pancasila dijadikan satu-

satunya ideologi bagi semua kekuatan politik

dan UUD 1945 menjadi landasan

operasionalnya dengan tafsiran ala Orde Baru.

Menurut pentolan Orde Baru, Ali Moertopo,

Siapapun yang tegas-tegas menyuarakan

lslam dituduh melawan Pancasila, subversif

dan musuh negara. Sekularisme terus

menggempur lslam.

Peta Pertarungan Kini
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Pertarungan lslam dengan sekularisme

terus terjadi. Sebagai contoh, kasus kenarkan

bahan bakar minyak (BBM). Pada tahun 2005

Pemerintah menaikkan harga BBM hingga 12!
persen sebagai bentuk liberalisasi pasar.

Masyarakat umum dan ormas lslam menolak.

Namun, pentolan-pentolan lembaga swadaya

masyarakat (LSM) yang umumnya mendapat

dana dari negara asing mengeluarkan iklan di

beberapa koran nasional. lsinya: "Mendukung

kenaikan BBM!"

Pertarungan yang sama terjadi antara lslam

dan sekularisme-liberalisme pada kasus

Rancangan Undang-Undang Antipornografi
Pornoaksi (RUU-APP). Pihak sekular
mengerahkan pelacur, homoseks, lesbian, dan

sebagian artis untuk menolak disahkannya

RUU-APP. Alasannya, ini bentuk penerapan

syariah lslam dan membahayakan kesatuan.

Mereka menamakan diri Aliansi Kebangsaan.

Di antara tokohnya banyak yang
menandatangani kenaikan BBM tahun 2005.

Di sisi lain, umat lslam yang dipelopori oleh

Majelis Ulama lndonesia (MUI) dan Forum

Umat lslam (FUl) melakukan aksi dengan

kekuatan I ,2 juta umat untuk menyatakan
perang terhadap pornografi dan pornoaksi.

Namun, hingga kini RUU tersebut belum

disahkan. Ketua Pansus RUU-APP Dewan

Perwakilan Rakyat mengaku ada beberapa

negara yang menekan DPR dan Pemerintah

untuk tidak mengesahkannya.

Ketika persoalan Ahmadiyah mencuat
kembali sejak tahu n 2005, pertaru n gan kernbal i

terjadi. Kelompok sekular yang pada saat kasus

RUU-APP menamakan diri Aliansi Kebangsaan

kini menamakan diri Aliansi Kebangsaan untuk
Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
(AKKBB). AKKBB terdiri dari kelompok sekular

liberal, Kristen dan Ahmadiyah. Mereka

mendukung Ahmadiyah yang telah nyata-nyata

mengacak-acak ajaran lslam dengan

$iyinah&llakrvah ffil
menganggap Mirza Chulam Ahmad sebagai

nabi dan bukuTadzkirah sebagai kitab sucinya.

Di dalamnya juga disebut, siapapun yang

menolak kenabian Mirza adalah kotol seperti

babi, dilaknat Allah dan musuh lslam.

Dalih mereka adalah kebebasan beragama

dan lndonesia bukan negara agama. Padahal

alasan sebenarnya adalah ketakutan mereka

terhadap syariah lslam dan kesatuan umat

dalam Khilafah, seperti dimuat di dalam situs

mereka pada tanggal l5 Mei 2008. lklan

mereka di beberapa media mass*nasionaljuga

menyatakan pihak yang menolak Ahmadiyah

membahayakan lndonesia. Berseberangan

dengan AKKBB, ormas/lembagal gerakanl
partai lslam justru menuntut Pemerintah

membubarkan Ahmadiyah.

Klimaks perseteruan terkait Ahmadiyah

itu terjadi pada I Juni 2008. Pada hari itu
terjadi lnsiden Monas, pihak AKKBB bentrok

dengan massa beratribut Front Pembela Islam

(FPl). Berdasarkan pengakuan polisi dan

peserta di lapangan, insiden ini terjadi karena

adanya provokasi dari pihak AKKBB. Yang

menarik, menanggapi insiden ini pihak AKKBB

menganggap bahwa ini pelecehan terhadap

Pancasila, dilakukan oleh kalangan lslam

radikal dan membahayakan lndonesia.
Padahal tidak ada satu kata pancasila pun di

dalam iklan mereka di berbagai koran nasional

itu. Bahkan Coenawan Mohamad (pemilik
koran Tempo, penggerak AKKBB) menuntut
pembubaran organisasi-organisasi lslam yang

disebutnya radikal, termasuk Majelis Ulama

lndonesia (MUl). Padahal organisasi-
organisasi tersebut tidak terlibat sama sekali

dalam insiden. Tuntutan ini persis sama

dengan tuntutan mereka saat kasus RUU-

APP dan keluarnya fatwa MUI tentang
haramnya sekularisme, pluralisme dan

liberalisme. Semua ini memberikan gambaran

bahwa yang sebenarnya sedang terjadi adalah

ffiffi
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pertarungan lslam dengan sekularisme.

Menjadi Pemenang
Bagaimana menjadi Pemenang?

Kemenangan berasal dari Allah Swt. Oleh sebab

itu, langkah-langkah yang ditempuh harus

mengikuti apa yang sudah Allah gariskan.

Prinsip meraih kemenangan itu adalah:

Pertama, berpegang teguh pada mabda'

(ideologi) lslam. Pertarungan yang terjadi

adalah pertarungan ideologis. Karenanya,

lslam yang diperjuangkan bukanlah lslam

sebagai agama ritual belaka (as religion)

melainkan lslam sebagai akidah yang

memancarkan sistem hukum syariah (as

ideology). Sebab, yang dijanjikan unggul dan

dimenangkan itu adalah Islam sebagai din

(ajaran dan sistem hidup). Janji Allah Swt.:

Dialah Yang mengutus Rasul-Nya dengan

membawa petuniuk dan agama (din) yang

haq agar Dia memenangkannya atas semua

agama (din). Cukuplah Allah sebagai salsi

(QS al-Fath [48]: 28).

Kedua, berjuang secara terorganisasi untuk

menyerukan lslam secara kaffah dan melakukan

amar makruf nahi mungkar dengan landasan

keimanan (lihat QS Ali lmran [3]: 104). Hanya

orang-orang berimanlah yang diberi
pertolongan oleh Allah Swt. hingga meraih

kemenangan:

A;-k3ti
Kami selalu berkewaiiban menolong orang-

orangyangberiman (QS ar-Rum [30]: 47).

ktiga, gunakan prinsip fikriyah' siyasiyah

dan ghayr 'unfiyah. Pertarungan yang terjadi

,@'w"fii';a

merupakan pertarungan pemikiran, sosial,

politik, dan budaya. Persis seperti pada masa

Nabi saw. di Makkah. Karenanya, metode

perjuangan haruslah mengikuti metode

(thar iqah/manlroj) Bel i a u. D i anta ra ka ra kternya

adalah f ikr iy air (pem i ki ra n), siy asiy ah (pol i ti k)

dan ghayr 'unfiyah (tanpa kekerasan). Dalam

sirahnya, Rasulullah Muhammad saw.

melakukan hal ini hingga mencaPai

kemenangan di Madinah.

Keempat, bersatu dalam perjuangan.

Rasulullah saw. teladan kita 'pun telah

mengingatkan, bahwa umat lslam tidak akan

pernah hancur oleh kekuatan luar yang berasal

dari musuh-musuh lslam, kecuali ketika kita

sudah saling menghancurkan satu sama lain

(HR Muslim).
Kelima, arah perjuangannya adalah

menyatukan umat ke dalam kesatuan

kepemimpinan (Khilafah). Sebab, pertarungan

yang sedang terjadi merupakan pertarungan

negara kafir imperialis pimpinan Amerika

Serikat dengan umat lslam. []
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Soal:
Bagaimana hukum people power ctau
reuolusi menurut syariah Islam? Bagaimana
pula se sungguhny a mqmb angtn p eme r intahan
Islam melalui jalan umat?

Jawab:
People power adalah kekuatan rakyat;

biasanya digunakan untuk melakukan
perubahan dengan menjatuhkan rezim yang
ada, lalu menggantinya dengan rezim yang
baru. Perubahan dengan menggunakan
kekuatan rakyat ini bisa digunakan untuk
tujuan reformasi maupun revolusi, baik untuk
mengubah sebagian sistem yang ada maupun
mengubah seluruh sistem yang ada dengan

sistem yang lain sama sekali.

Dalam konteks lslam, perubahan yang

dimaksud tentu adalah perubahan dari sistem

kufur menjadi sistem lslam. Namun, apakah

menggunakan people power tersebut
dibenarkan oleh lslam?Jawabannya jelas tidak.

Dalam hal ini ada tiga alasan. Pertama: cara

seperti ini jelas menyimpang dari ketentuan

syariah, karena tidak mengikuti metode yang

telah digariskan oleh Rasulullah saw. cara

yang dilakukan oleh Rasulullah saw. dalam

melakukan perubahan, termasuk di dalamnya

membangun pemerintahan lslam, adalah
melalui thalab an-nushrah,' yakni dengan
mencari pertolongan kepada siapa saja yang

memang mempunyai kekuatan dan bisa
menolong dakwah Beliau.

Karena pihak yang mempunyai kekuatan

ketika itu adalah kepala suku dan kabilah,
maka kepada merekalah Rasulullah saw.

berusaha sungguh-sungguh untuk
mendapatkan pertolongan. Rasulullah pernah

mendatangi Bani Tsaqif di Taif, Bani Hanifah,

Bani Kalb, Bani Amir bin Sha'sha'ah dan

sejumlah kabilah yang lain. Namun, ternyata
semuanya menolak. Ada yang menolak
dengan keras, bahkan tidak manusiawi,
seperti yang Beliau alami di Taif; ada juga yang

menolak tanpa syarat, seperti yang Beliau

alami ketika menyatakan hasrat Beliau kepada

Bani Hanifah: atau ditolak karena Beliau tidak
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mau mengabulkan syarat mereka, seperti yang

Beliau alami dari Bani Amir bin Sha'sha'ah.'?

Justru karena itulah, cara dan langkah yang

Beliau tempuh ini hukumnya wajib. Alasannya:

(l) karena langkah ini Beliau lakukan dengan

konsisten, apapun dampak dan risikonya; (2)

dampak dan risiko yang Beliau terima ternyata

tetap tidak mengubah konsistensi Beliau. Dua

hal ini menjadi indikasi (qarinah), bahwa cara

dan langkah tersebut hukumnya memang

wajib. Karena itu, cara tersebut tidak pernah

Beliau tinggalkan, apapun risikonya.

Dalam konteks sekarang, thalab an-

nushrah bisa dilakukan terhadap kepala negara,

kepala suku dan kabilah, polisi, militer serta

siapa saja yang mempunyai kekuatan dan

pengaruh secara real di tengah masyarakat.

Syaratnya, mereka harus mengimani sistem

lslam dan membenarkannya. lni didasarkan

pada riwayat:

t. '.s .- ,"lt. t'.i " t!f. ..
<<, _*) co gJ-a2 Jt f#U*r,

Beliau pun meminta mereka untuk
membenarkan Beliau, dan memberikan
p e r lindun gan kep adany a.'

lnilah satu-satunya cara yang legal dalam

pandangan syariah dalam melakukan
perubahan dan membangun pemerintahan

lslam.
Kedua'. cara people power ini juga salah.

Selain menyimpang dari ketentuan syariah,

cara seperti ini juga bisa dianggap sebagai

kesalahan strategi. Pasalnya, tujuan dari

proses perubahan melalui people power

tersebut sebenarnya untuk mewujudkan rezim

baru guna mewujudkan kehidupan yang lebih

baik. Namun nyatanya. people power alau

revolusi rakyat justru sering menimbulkan

kekacauan yang luar biasa, termasuk
mengorbankan hak milik umum, negara dan

kepentingan rakyat. Jika kondisi ini terjadi,

tujuan untuk mewujudkan kehidupan yang

lebih baik jauh api dari panggang. Selain itu,

cara seperti ini juga bisa memicu terjadinya

konflik horisontal, yang mengakibatkan
perpecahan di tengah-tengah umat.

Pertanyaannya, mungkinkah membangun

negara dan pemerintahan yang solid, sehingga

seluruh sistemnya bisa dijalankan, jika umat

dan rakyatnya terpecah-belah? Jelas tidak
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mungkin.

Ketiga: cara people power ini juga
berbahaya. Belajar dari kasus Suriah, misalnya,
meski people power tersebut dilakukan oleh
kelompok tertentu, sebut saja tkhwan al-
Muslimin, akibat dari tindakan kelompok
tersebut, stigmatisasi dan generalisasi pun
terjadi pada seluruh kaum Muslim. Dampak
darr tindakan tersebut, penguasa Suriah
bahkan memberlakukan larangan terhadap
apapun yang berbau lslam, hatta shalat lima
waktu. Hingga kini, penguasa Suriah bertindak
sadis dan di luar batas perikemanusiaan.
Tindakan-tindakan brutal tersebut hingga kini
masih terus berlanjut. Apa yang terjadi
minggu-minggu ini di Suriah adalah contoh
nyata bentuk kebrutalan mereka, yang dipicu
oleh pengalaman sejarah peristiwa people
power tersebut. Meski penguasanya berganti,
tradisi kebengisan dan kebrutalannya tetap
saja dipertahankan.

Karena itu, upaya-upaya people power,
revolusi rakyat atau sejenisnya bukan saja
tidak boleh, bahkan harus dicegah. Siapa saja
yang melakukan upaya-upaya tersebut juga
jelas bukanlah orang yang ikhlas dan
sungguh-sungguh berjuang untuk
kepentingan umat.

Jika demikian, lalu bagarmana
sesungguhnya gambaran membangun
pemerintahan lslam melalui jalan umat?

Caranya umat harus dipersiapkan agar
meyakini dan menerima sistem lslam, baik
sistem pemerintahannya, ekonomi, sosial,
pendidikan, sanksi hukum maupun politik luar
negerinya. Sebab, kekuatan negara dan
pemerintahan dalam pandangan lslam terletak
pada umat. karena faktanya negara adalah
entitas teknis yang mengimplementasikan
seluruh konsepsi, standarisasi dan keyakinan
yang diterima oleh umat. Karena itu,
penerimaan umat terhadap konsepsi,
standarisasi dan keyakinan lslam tersebut

$oalJawah €S

merupakan pilar dasar bagi tegaknya sistem
lslam. Begitu juga sebaliknya.

Dengan demikian, jelas sekali, yang
dimaksud dengan 'an thariq al-ummah
(melalui jalan umat) bukanlah people power
atau revolusi rakyat, melainkan upaya
sungguh-sungguh dan sistematik
membangun sistem yang dibangun
berdasarkan kekuatan umat, melalui
keyakinan, dukungan dan implementasi
mereka terhadap sistem tersebut. Adapun
proses perubahannya dari sistem kufur ke

sistem Islam hanya dilakukan melalui tha.lab

an-nushrah, bukan dengan cara yang lain.
Walldhu a'lam. ll

Catatan kaki:
' Lihat: Dr. Muhammad Khair Haikal. ALjihadwa at.eital li

as-Siyasah as-Syar'iyyah. Dar al-Bayariq, Bairut, cet. Vlll,
1996 M. V406. Dalam hal ini, Dr. Muhammad Khair
Ha i ka I menyataka n, ba hwa thalab an-nushr ah ini
mempunyai kriteria dan kualifikasi yang spesifik, yang
kemudian beliau uraikan ada 9 kriteria. Siapa saja yang
ingin memperdalam masalah ini, silakan merujuk buku
beliau.

? Lihat: lbn Hisyam, As-sirahan.Nabawiyyah, Dar lhya' at-
Turats al-'Arabi, Bairut, cet. ll. t4t7 H/1997 M, lll35-3S.r Lihat: lbn Hisyam,As,sirahan.Nabawiyyah, Dar lhya'at-
Turats al-'Arabi, Bairut, cet. ll. 14fl H/199t M,11136.
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Tokoh Purworcjo: HTI' Jadilah
Fasilitator

Persaudaraan kaum Muslim, khususnya di

Purworejo, tampak begitu akrab. Hal ini

tergambar dengan jelas dalam acara 'Sambung

Rasa Umat lslam" yang diselenggarakan Hizbut

Tahrir lndonesia (HTl) Daerah Purworejo pada

hari ahad, 29 Juni 2008 dengan hadirnya tokoh-

tokoh umat, di antaranya; Ir Sayogo Yulianto,

MM (Dosen Universitas Muhammadiyah
Yogyakarta, Tokoh Muhammadiyah Purworejo),

KH Muslih (Pengasuh Ponpes Al-lslah Kebumen,

fl-okoh NU Kec. Cebang), dan

beberapa tokoh dari berbagai

pondok pesantren dan ormas-

ormas lslam se-Purworejo dan

Kebumen.

Acara yang mengambil tema
"Merajut Ukhuvgth Untuk
Persatuan Umat" ini

diselenggarakan di Cedung

Pertemuan Rumah Makan
'Ragil', Purworejo dengan
pembicara Ust. Aris Nasuha, MT

(DPD I HTI Daerah lstimewa

Yogyakarta).

Dalam kesempatan tersebut

KH Muslih menggambarkan

bahwa umat lslam diharuskan seperti sebuah tim

sepakbola sehingga bisa saling mengisi dan

kompak dalam menghadaPi sebuah

permasalahan.

Adapun Drs. Pujiono meminta HTI untuk

menjadi fasilitator keberagaman elemen-elemen

di tubuh kaum Muslim untuk menuju tegaknya

syariah dan Khilafah di masa depan. [Humas HTI

Purworejol

Ulama Sulsel: Bentengi Akidah Umat
Pemerintah harus segera mengeluarkan

Keppres pembubaran Jamaah Ahmadiyah

lndonesia 0Al) dan menyatakan ajaran

Ahmadiyah terlarang di seluruh lndonesia.

Demikian tuntutan ulama-ulama Sulawesi

Selatan yang tergabung dalam Forum Umat lslam

(FUl) Sulawesi Selatan kepada Pemerintah dalam

Tablig Akbar Umat lslam Sulsel.

FUI juga menyerukan agar umat lslam

berperan aktif menyuarakan tuntutan
pembubaran Ahmadiyah, mengawasi kegiatan-

kegiatan Ahmadiyah dan organisasi JAl, serta
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melaporkan pelanggaran dan penyimpangan heaga gBM. rga'tn'r

merupakan rekayasa Amerika dan sekutunya

untuk memiskinkan Negara berkembang; (3)

Tolak lntervensi Asing di lndonesia dengan

menghentikan Perjanjian NAMRU-2, karena

digunakan sebagai pintu masuk intervensi dalam

segala bidang. []

Sisdiknas Tak Berpihak rep?Oa
Masyarakat

Kondisi sistem pendidikan Nasional di nilai

tidak berpihak pada khalayak. Demikian ungkap

Drs. DedeYusuf S, M.Pd, salah satu pemateri pada

seminar pendidikan yang bertajuk, "Menggagas

Sistem Pendidikan lslam; Sebagai Solusi Alternatif

Sistem Pendidikan Nasional Menuju lndonesia

Lebih Baik," yang diselenggarakan oleh Hizbut

Tahrir lndonesia Carut, pada hari ahad, 29 Juni

2008.

Masih menurut Drs Dede I Pemerintah

terkesan kurang peduli dengan sistem
pendidikan. Biaya pendidikan semakin

membumbung tinggi. Akibatnya, rakyat jelata

yang sebetulnya ingin agar anaknya bisa

mengenyam pendidikan yang lebih tinggi dan

berkualiatas hanya bisa gigit jari.

Acara yang merupakan kerjasama HTI Carut

dengan AKBID-yPSDMl Carut ini diikuti kurang

lebih seiatusan peserta, baik ikhwan maupun

akhwat. Para pembicara yang hadir adalah Arim

Nasim, SE, M.Si,Ak, (DPD I HTI Jawa Barat dan

dosen UPI Bandung), Hadi Sucipto, SE, Msi

(pemerhati pendidikan dan dosen UN ISBA

Bandung), Drs. Dede Yusuf S,M.Pd (Dinas

Pendidi kan), dan Drs. N ana Setialeksana (keynote

speaker, pemerhatiSlSDlKNAS dan dosen UNSIL

Tasikmalaya).

Dalam seminar ini mengemuka opini, bahwa

solusi praktis untuk menuju sistem pendidikan

nasional supaya lebih baik, tidak ada jalan lain,

mereka kepada yang berwajib

Acara yang diikuti oleh ribuan umat lslam ini

diselenggarakan di Masjid Al-Markas al-lslami

Jendral Muhammad Yusuf, pada hari Jumat, I

Rajab I 429 Hijriah, bertepatan tanggal 4 juli

2008.

Acara yang mengangkat tema "Kuatkan

Ukhuwah, Bentengi Aqidah Ummat dari

Penodaan Agama" menampilkan para orator dari

pimpinan ormas lslam Sulawesi Selatan, di

antaranya; Drs. H. Patabai Pabokori (KPPSI Sulsel)

KH. Farid Wadjdie (DDl Sulsel), KH. Dr. Mustamin

Arsyad, MA (DPW NU Sulsel), KH Baharuddin

Pa gim (Ketu a P im p in a n Wilaya h

Muhammadiyah Sulsel), Ust. Zaitun Rasmin, Lc

(Ketua umum DPP Wahdah lslamiyah), dan Ust.

Hasanuddin Rasyid (Humas DPD I HTI Sulsel).

Acara diakhiri dengan penandatanganan

surat dukungan menuntut pembubaran

Ahmadiyah dari utusan ormas-ormas lslam. I

Tritura Sumatera Selatan kePada
Prcsiden SBY

Selasa, I Juli 2008 Presiden SBY berkunjung

ke Sumatera Selatan. Dalam rangka itu, tokoh

masyarakat, ulama, habaib, asatidz, tokoh
politik, mahasiswa, dll yang tergabung dari

berbagai ormas di Sumsel mengadakan
pertemuan di kantor FU3SS Sumsel pada hari

senin (30 Juni 2008). Pertemuan yang dihadiri

oleh wartawan cetak dan tv ini menghasilkan

surat terbuka kepada presiden SBY yang

disampaikan melalui Cubernur Sumsel dan

Kapolda Sumsel. lsinya adalah Tri [iga)Tuntutan
Rakyat Sumatera Selatan Kepada Presiden Rl,

yaitu: (l) Bubarkan dan Larang Ahmadiyah, baik

ajarannya maupun secara organisasi (secara

total) di lndonesia dengan Keputusan Presiden;

(2) Sejahterakan Rakyat dengan menurunkan
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berlandaskan lslam. ltu semua hanya bisa dicapai seharusnya dilakukan ummat lslam. Menurut
dengan diterapkannya syariah lslam dalam Farid, umat lslam harus memiliki kejelasan visi

sebuah institusi lslam pula. [Kantor Humas DPD dan misi agar memiliki kesamaan persepsi. Di

ll HTI Carutl

KH Ahmad Baradja, Tokoh Al-Irsyad
Jawa Barat: Ayo Kita Bersatu,
Dipimpin Hizbut Tahrir!

Pernyataan sekaligus seruan tersebut
diungkapkan KH Ahmad Baradja, salah seorang

tokoh senior Al-lrsyad Jawa Barat pada FKS ke- I 6

pada hari Ahad (29106) di kediaman lbu Hj.

Fathimah Avalpo, Jl. Hegarmanah 10, Bandung.

Acala yang bertema, "Membongkar Konspirasi di

Balik Peristiwa Monas," tersebut menghadirkan 3

orang narasumber yakni Prof. Dr. H. DidiTurmudzi,

Rektor Unpas Bandung, KH Rafany Achyar, Sekum

MUlJawa Barat dan Farid Wadjdi,

dariDPP HTl.

KH Rafany Achyar
mengungkapkan, bahwa
Peristiwa Monas (01/06) jelas

karena kelompok liberal yang

sangat provokatif, terutama
dalam kasus Ahmadiyah, baik

sebelum kejadian atau pada saat

terj ad i nya I n siden Monas.
Pemberitaan di media pun

cenderung memihak AKKBB dan

memojokkan Laskar lslam,
utamanya FPl. Menurut beliau
pasti, ada pihak yang mengambil

keuntungan dari kejadian
tersebut, terutama yang
melakukan adu domba sesama

elemen umat lslam, yang sangat terlihat adalah

adu domba antar warga NU dengan FPl. Beliau

menduga kuat adanya konspirasi asing di balik

peristiwa tersebut

antaranya, beliau menjelaskan inti problematika

utama umat lslam, yakni adanya dominasi
ideologi Kapitalisme dan tidak diterapkannya lslam

dalam kehidupan. Beliau juga grenjelaskan
bahwa solusi yang harus diusung oleh umat

lslam adalah syariah lslam, bukan yang lain;

[Humas DPD HTI Jabar]

DeldansiDKU-FUI
Para ulama, habaib, dan tokoh umat yang

yang berkumpul di Pondok Pesantren Darunajah,

Kamis kemarin (2616) mendeklarasikan
terbentuknya Dewan Kesatuan Ulama (Haiah

Ittihadul al Ulama') Forum Umat lslam (DKU-

FUI). Dewan Kesatuan Ulama FUI ini dibentuk

untuk mewujudkan aliansi sinergis antar berbagai

komponen umat. Deklarasi Darunnajah tentang
DKU- FUI itu dibacakan oleh ketua Umum DPP
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KH Nazri Adlani di sela-sela Pertemuan Besar

Ulama, Habaib, dan Tokoh Umat se-lndonesia.

Pertemuan itu diselenggarakan selama dua

hari dari 25-26 luni 2008. Sekitar 200 ulama,

habaib dan tokoh umat dari berbagai daerah di

seluruh lndonesia hadrr dalam pertemuan

tersebut.
"Dewan Kesatuan Ulama Forum Umat lslam

i n i berfu n gsi u ntu k mel aku k an'. Tashf iyatu al- af kar

al Islamiyyah (pemurnian pemikiran lslam),

Tanstqu al-harakat al lslamiyyah (koordinasi

a nta rgerakan lslam), A d-D if a' u w a himay atu ad-

dakwqh al Islamiyyah (Pembelaan dan

perlindungan dakwah lslam) dan Ishdar alhululu
asy-syar'iyyah li masyakili hayati alummah al'
islamiyah (men gel uarkan sol usi -sol usi terhadap

problematika umat lslam)," terang KH Nazri

Adlani. []

Menkes Jadi'Singa Galak' untuk
Namru

Menteri Kesehatan Siti Fadillah Supari sudah

tidak akan kompromi lagi terhadap keberadaan

laboratorium medis milik Angkatan Laut Amerika

Serikat (Naval Medical Research Unit-2/Namru-

2), laboratorium yang berada di jantung lbukota

itu selama puluhan tahun disinyalir menjalankan

kegiatan intelijen dengan kedok penelitian medis.
"Saya sudah merasa jadi singa dan galak

mengenai Namru-2. Dengan terungkapnya kasus

sejak tahun 1979, saya rasa sudah cukup tugas

saya sebagai singa ada keterbatasannya. Karena

itu, masyarakat diminta dukungannya. Apakah

kita mau terus membiarkan orang lain berada di

dalam rumah kita? Kalau dia pembantu kita jelas

kita tahu, tapi ini sudah gakjelas, " ujarnya dalam

diskusi bertajuk "Namru-2 Lab Tentara AS Di

JantungJakarta", di Cedung YTKI, Jakarta, Senin

(2316).

i- ..1" : ".-, . - .j j.

Siti Frdillah m€hgaku, lihawatir derigan"risei-

riset Namru yang dinilai membahayakan, karena

Namru-2 adalah laboratorium yang meneliti

virus-virus infeksi yang ganas yang bukan hanya

untuk lndonesia saja, tetapi untuk wilayah Asia.

I1

Ismail Yusanto: Apakah Pemerintah
Mencintai Rakyat?

"Pemerintah telah menaikkan BBM. Apakah

Pemerintah mencintai rakyat?, Pemerintah masih

membiarkan prostitusi dan perjudian. Apakah

Pemerintah masih mencintai rakyat?" Begitulah

beberapa pertanyaan retoris yang disampaikan

Ustad HM lsmailYusanto, MM dalam acaraTemu

Ulama, Umaro, dan Umat Peduli Syariah pada

Ahad ( I 5/06) di Cedung PUSDIKLAT PT Krakatau

Steel (KS).

Tampak sekitar seratus orang lebih mengisi

tempat duduk yang disediakan. Di antara tokoh

yang hadir adalah Raden Cunawan (Sekretaris

PT KS), Ustad Hikmatullah Jamud, Msi (Dosen

STEI Al-Khairiyah), Wakil Ketua DPD Colkar

Cilegon Fakih Usman, Rusdi, SSi (Dosen

UNTIRTA), lr. Safrol Makmur (MUl), Nurprapto

(CPMI), KH. Sayuri, M. lqbal (Ketua Majelis

Transparansi Cilegon), Ketua Paguyuban Lurah

Se-Cilegon Juhadi M. Syukur, Ujang ling (Camat

Citangkil), Edi S (Camat Purwakarta), pondok

pesantren, dan ormas/orpol Iainnya.

Pada sesi tanya-jawab, banyak peserta yang

mencoba menanyakan beberapa hal terkait tugas

HTI dan juga umat untuk menuntaskan krisis

multidimensi yang masih menjerat lndonesia

secara umum. Selanjutnya, lsmail Yusanto

memaparkan misi pemimpin menurut lslam di

antaranya adalah membuat kebijakan untuk
dapat memelihara: keturunan, akal, kehormatan,

jiwa, harta, agama, keamanan dan negara. [HTI
Cilegon-Bantenl
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AHMADIVAH KEI?AS KEPAIA
WWW ihatlah. dari sini kita bisa melihat

Wffi bahwa akar masalahnya adalah

W pada sikap keras kepala

Ahmadiyahl" Begitulah kira-kira ungkapan

Jubir HTl, HM lsmail Yusanto, saat tampil
dalam acara "Todays Dialogue" MetroTV l7
Juni lalu menanggapi penjelasan berbelit-belit

wakil Ahmadiyah Zafrulah Pontoh yang turut
hadir dalam diskusi itu.

Ketika diminta Rektor UIN Syarif
Hidayatullah Jakarta, Komaruddin Hidayat,
yang malam itu juga menjadi salah satu
pembicara, untuk ruju' ild alhaq (kembali ke

jalan lslam yang benar) dengan meninggalkan

ajaran yang salah, tokoh Ahmadiyah yang

malam itu duduk di deretan peserta berkata,

ini hanya soal perbedaan tafsir. Namun, saat

diminta agar Ahmadiyah membuat perahu

(maksudnya agama) sendiri, dengan nada

tidak serius dia berkata, bahwa Ahmadiyah

itulah perahu mereka. "Jadi maunya apa?"

sergah Jubir selanjutnya.

Begitu juga ketika Mutia Hafidz, pembawa

acara malam itu, menanyakan apakah betul

Mirza Chulam Ahmad adalah nabi, lagi-lagi

Talrulah Pontoh menjawab berbelit-belit.
Gemas melihat sikap Pontoh yang tidak tegas,

Jubir HTI dengan cepat memotong, "Bagi

Muslim biasa, tidak sulit menjawab bahwa

Muhammad adalah nabi dan Mirza bukan.

Tapi, lihatlah, untuk pertanyaan yang

sederhana ini, jawabannya mblibat-mlibet
tidak jelasl"

Selain Komaruddin Hidayat dan Jubir HTl,

tampil sebagai pembicara "Todays Dialogue"

yang malam itu mengambil topik soal SKB

Ahmadiyah adalah Ketua MUI KH Ma'ruf
Amin dan Ketua Balitbang Departemen
Agama, Atho' Mudzhar.

Usai acara, salah seorang pemirsa melalui

hp nomor +62812943|xxx mengirim sms

begini, "Wah, angel kuwi (wah sulit itu). Lha,

ngeyel je. Agama ora iso kanggo eyel-eyelan.

Suruh bikin perahu sendiri ora gelem (tidak

mau). Ciloko kuwi (celaka itu)!Penjelasan Mas

Yusanto sangat bagus. Singkat, padat, jelas!

Dgn dia muter2 utk tegaskan, nabinya itu nabi
atau bukan, bukti ini agama kanggo dolanan.

Trims. Brauo."
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Sejarah Keras Kepala
Sejarah Ahmadiyah memang sejarah keras

kepala. Sikap keras kepala itu berpangkal pada

keyakinan utama mereka bahwa Mirza Chulam

Ahmad adalah nabi. Siapa pun yang tidak

mengimani kenabian Chulam Ahmad dicap

sebagai sesat, kafir, atau belum beriman. ltu

bisa dilihat dalam berbagai literatur yang

diterbitkan Ahmadiyah. Pada I 989 Yayasan

Wisma Damai, sebuah penerbit buku

Ahmadiyah, menerjemahkan buku berjudul

Da'watul Amir: Surat Kepada Kebenaran, karya

Hazral Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad.

Dalam buku itu ditegaskan, "Kami dengan

bersungguh-sungguh mengatakan bahwa

orang tidak dapat menjumpai Allah Ta'ala di

luar Ahmadiyah." (hlm 377).

Menurut Mirza Bashiruddin Mahmud

Ahmad yang oleh kaum Ahmadiyah juga

di beri gel ar r a. (r adhiyallahu' anhu), seti n gkat

para nabi, bukti-bukti kenabian Mirza Chulam

Ahmad lebih kuat daripada dalil-dalil kenabian

semua nabi selain Nabi Muhammad saw.

Kata dia, "Apabila iman bukan semata-mata

karena mengikuti dengaran dari tuturan ibu-

bapak, melainkan hasil penyelidikan dan

pengamatan, niscaya kita mengambil salah

satu dari kedua hal, yaitu mengingkari semua

nabi atau menerima pengakuan Hadhrat Masih

Mau'ud as." (hlm. 372).

Jadi, oleh kaum Ahmadiyah, umat lslam

diultimatum: mengimani Chulam Ahmad atau

mengingkari semua nabi. Umat lslam

diultimatum lagi oleh pemimpin Ahmadiyah

ini. "Jadi, sesudah Masih Mau'ud turun, orang

yang tidak beriman kepada beliau akan berada

di luar pengayoman Allah Ta'ala Barangsiapa

yang menjadi penghalang di jalan Masih

Mau'ud as, ia sebenarnya musuh lslam dan ia

tidak menginginkan adanya lslam." (hlm. 374).

Itu tidak aneh sebab Mirza Chulam Ahmad

mengaku pernah mendapat wahyu seperti ini:

Anta im6.mun mubA,rakun, la'natullo'hi
' alalladzii kaf ara (Kamu M i rza Chu I am A h mad

adalah imam yang diberkahi dan laknat Allah

atas orang yang ingkar fTadzkirah, hln. 7 491).

Ada lagi wahyu versi dia: 'Anta minni
bimanzilati waladi. anta minni bimanzilatin

16. ya'lamuha al-khalqu. (Kamu bagiku

berkedudukan seperti anak-Ku, dan kamu

al-Wa'ie No. 96 Tahun \/lll, 1-31 Agustus 200$



Liputa n,i",* ;i',*;.i;:;

bagiku berada dalam kedudukan yang tidak
diketahui semua makhluk lTadzkirah, hlm.
2361).

Itulah Ahmadiyah yang katanya
bersemboyan: Loue for all. Hatred for None

Dari sini kita bisa menduga, l2 poin
pernyataan yang disampaikan oleh Amir
Pengurus Besar Jemaat Ahmadiyah lndonesia

(PB JAI), Abdul Basit, pada rapat Bakorpakem

Januari 2008 lalu, yang di antaranya
menegaskan bahwa Mirza Chulam Ahmad
hanyalah mursyid atau guru dan Tadzkirah
hanyalah catatan pengalaman ruhani Hadhrat

Mirza Chulam Ahmad, hanyalah siasat belaka.

Fakta di lapangan menunjukkan hal itu.
Menurut Kepala Badan Litbang dan Diklat
Depag, Atho Mudzhat, yang juga Ketua Tim

Pemantau, selama tiga bulan Bakorpakem

memantau 55 komunitas Ahmadiyah di 33

kabupaten. bertemu 277 warga Ahmadiyah,
ternyata Ahmadiyah tetap masih menyimpang.

Di seluruh cabang Ahmadiyah, Mirza Chulam

Ahmad (MCA) tetap diakui sebagai nabi
setelah Nabi Muhammad dan Tadzkirah tetap
dianggap sebagai kitab suci, meski disebut
merupakan penafsiran MCA terhadap Alquran
sesuai perkembangan zaman.

Namun, dasar keras kepala, mereka tetap
saja bergeming. Disuruh ruju' ilal haq tidak
mau, diminta membuat agama sendiri
menolak; diberi peringatan melalui SKB malah
protes. Seperti biasa, mereka terus membuat
dalih.

Ujung-ujungnya Duit
Mengapa begitu? Penjelasan Kabaintelkam

Mabes Polri lrjen Polisi Saleh Saaf kiranya bisa

menjawab. Dalam kapasitasnya sebagai
anggota tim pemantau ia menemukan fakta
yg sangat menarik. Di level yang paling bawah,

ternyata banyak anggota jemaat yang rnerasa

tetap sebagai orang lslam. Mereka merasa tidak
ada yang aneh dari ajaran Ahmadiyah. jadi

rupanya, para tokoh atau pengurus Ahmadiyah

tidak menyampaikan ajaran sebenarnya kepada

semua orang. Tujuannya, supaya mereka bisa

merekrut sebanyak- banyaknya sehi ngga mereka

bisa mengklaim bahwa pengikut Jemaat
Ahmadiyah di lndonesia jumlahnya cukup
besar. Bagi pengurus, jumlah pengikut
tampaknya menjadi suatu yang sangat penting.

Mengapa? Karena rupanya dari sanalah akan

ditentukan seberapa besar bantuan dana yang

bakal diterima dari kantor pusatnya di London.

Di lndonesia mereka sebut jumlahnya

mencapai 500 ribu orang. Atho Mudzhar
menghitung angka sebenarnya tidak sampai

segitu. Paling banyak I 8 ribu saja karena

faktanya anggota Jemaat Ahmadiyah memang

hanya di sejumlah daerah yang selama ini
dikenal sebagai kantong-kantong Ahmadiyah
seperti di Manis Lor Kuningan, Mataram NTB,

Sukabumi, Parung, Jakarta dan sejumlah daerah

yang berserak di tanah air.

Wallahu'alam bi ash-shauab [Kantor
Jubir HTl-Jakartal
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etelah Perang Dunia Il, penjajahan

tidak lagi melalui fisik, tetapi
melalui pemikiran, yaitu

menyebarkan ide sekularisme dan liberalisme.

lde ini melandasi seluruh aspek kehidupan.
Untuk mengokohkan penjajahannya maka ide

tersebut dijadikan konvensi internasional.
Melalui PBB, konvensi berhasil mengikat
negara-negara anggota PBB. Konvensi yang
dimaksud antara lain Konvensi PBB yang
berkaitan dengan HAM dan tentang
perempuan yang bertujuan memajukan
perempuan; Konvensi Penghapusan Segala

Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan
(CEDAW); Deklarasi Universal HAM (1948);
Kovenan lnternasional tentang hak-hak sipil
dan politik (1966); Konferensi lnternasional
Kependudukan dan Pembangunan
(lnternational Conference Population and
Deuelopment - ICPD) di Kairo tahun t994
dan konferensi PBB tentang perempuan;
Konvensi PBB tentang hak-hak politik
perempuan yang telah diratifikasi dengan UU
no. 68 tahun I 958 dan UU no. 39 tahun
I 999 tentang Hak Asasi Manusia dengan bab

khusus tentang hak-hak perempuan.

Selama puluhan tahun terakhir PBB telah

banyak menyelenggarakan konferensi untuk
kemajuan wanita (baca: kebebasan wanita dari

hukum Islam), mulai dari yang pertama di
Mexico City tahun I 975 hingga yang keempat

tahun I 995.

Konferensi PBB keempat kalinya tentang
perempuan 1995 di Beijing sangat besar
pengaruhnya terhadap derasnya arus
liberalisasi melalui ide feminisme. Pelaksanaan

hasil konferensi tersebut diimplementasikan
oleh para feminis, baik melalui lembaga
pemerintah (semisal Tim Pengarusutamaan
Cender DEPAG, Departemen Pemberdayaan

Perempuan) maupun LSM (Lembaga
Swadaya Masyarakat)/NCOs (Non Coverment
Organrzation-Organisasi Non Pemerintah).

CLDKHI merupakan implementasi konvensi
tersebut oleh Tim Pengarusutamaan Gender
yang diketuai Musdah Mulia. Dalam
menentukan isi CLDKHI (Caunter Legal Draft
Kompilasi Hukum lslam), mereka merujuk pada
"kitab suci"-nya, yaitu Konvensi Penghapusan

Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
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Perempuan (CEDAW); Deklarasi Universal

HAM(1948) serta Kovensi lnternasional

tentang hak-hak sipil dan politik (1966).

Pemerintah harus melaksanakan norma-

norma dan instrumen-instrumen HAM

internasional yang terkait dengan kekerasan

dan perlakuan diskriminatif terhadap
perempuan. Pemerintah juga harus

melaksanakan CEDAW. Pemerintah lndonesia

telah meratifikasi isi CEDAW (Conuention on

the Elimination of AII Forms of Discrimination

Againts Women) ini dengan dikeluarkannya

UU no. 7 tahun 1984. Karenanya, Pemerintah

telah mengesahkan undang-undang nomor

23 Tahun 200{ tentang PKDRT (Penghapusan

Kekerasan Dalam Rumah Tangga), UU

Perlindungan Anak dan upaya melegalisasi

aborsi melalui amandemen UU Kesehatan.

Sosialisasi ide Qender Eguality alau
Keadilan dan Kesetaraan Cender (KKC) sangat

massif baik melalui swasta semisal LSM,

Ormas, Lembaga Pendidikan mauPun

Pemerintah. Bidang garaPan Yang

dipengaruhinya mulai dari kebijakan sampai

hal yang teknis. Wilayah kerjanya pun sejak

dari tingkat nasional sampai dengan

kelurahan, bahkan RT dan institusi paling

kecil, yaitu keluarga.

lde ini dimasukkan dalam I 2 bidang kritis

yang ada, yaitu: perempuan dan kemiskinan;

pendidikan dan pelatihan bagi perempuan;

perempuan dan kesehatan; kekerasan terhadap

perempuan; peremPuan dan konflik

bersenjata, peremPUan dan ekonomi;
perempuan dalam pengambilan kekuasaan;

mekanisme institusional untuk kemajuan

perempuan; hak asasi perempuan; perempuan

dan media; perempuan dan lingkungan serta

anak perempuan.

Sosialisasi feminisme juga melalui

lembaga pendidikan dan media, baik melalui

lembaga pendidikan formal (misal: masuk

salah satu mata pelajaran sampai pada

l
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kurikulum berbasis gender) maupun melalui

pendidikan non-formal (misal: seminar-

seminar, diskusi, diklat dan training). Media

cetak pun tak ketinggalan semisal jurnal'

majalah, koran dan buku; juBa media

elektronik, internet, televisi dan radio.

Serangan Terhadap lslam

Agar ide Keadilan dan Kesetaraan Cender

(KKC) diadopsi masyarakat, maka ide ini

dibungkus dengan ilmu pengetahuan dan

kemanusiaan. Dalam penyajiarnya mereka

'melogikakan' liberalisasi hukum lslam. lnilah

racun-racun yang mereka sebar dan dibungkus

dengan madu untuk menyerang lslam.

Dal.am laporan tentang pelaksanaan

konvensi, para feminis menyebutkan bahwa

kekerasan dan adanya diskriminasi terhadap

perempuan merupakan hambatan untuk

mencapai keadilan dan kesetaraan gender.

Mereka menggambarkan bahwa kekerasan

terhadap perempuan adalah manifestasi dari

hubungan kekuasaan antara pria dan wanita

yang tidak .seimbang sepanjang sejarah

sehingga menyebabkan dominasi dan

diskriminasi terhadap perempuan serta

menghalangi kemajuan PeremPUan.

Dalam mencari PenYebab timbulnYa

kekerasan dan diskriminasi terhadap
perempuan, mereka melihat adanya pola-pola

budaya; khususnya efek yang merugikan dari

praktik-praktik tradisionil atau adat serta

semua tindakan ekstrimis yang berkaitan

dengan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama

yang telah mengabadikan kedudukan

perempuan lebih rendah dalam keluarga,

kelompok kerja dan masYarakat

(kepemimpinan ada pada pihak laki-laki).

Mereka mengemukakan fakta

kepemimpinan dalam masyarakat yang

menerapkan ajaran lslam ada pada pihak laki-

laki. Dari sinilah mereka mulai menggugat

hukum lslam dan berusaha mengubahnya



dengan dalih bias gender. Menurut mereka,

harus ada rekontruksi dan reinterpretasi
hukum-hukum lslam yang dinilai bias gender.

lnilah logika yang dibangun kaum feminis.

Karenanya, mereka memposisikan lslam

sebagai hambatan bagi tercapainya Keadilan

dan Kesetaraan Cender (KKG). Mereka

menyimpulkan bahwa lslam menghambat

kemajuan wanita. Karena itulah mereka

berupaya mengubah hukum Islam. Mereka

juga menanamkan keraguan kepada umat

lslam terhadap kebenaran ajarannya,
khususnya dengan mempertanyakan keadilan

lslam dalam memperlakukan perempuan.

Mereka mengatakan, hukum-hukum agama

(lslam) telah memasung kebebasan
perempuan, membuat perempuan tidak maju

karena hanya beraktivitas pada sektor
domestik (rumah tangga). Disebabkan posisi

tersubordinasi inilah perempuan rentan

mengalami kekerasan. Dari sudut pandang

inilah mereka membahas bagaimana upaya

menyelesaikan masalah kekerasan dan

diskriminasi terhadap perempuan.

Berangkat dari landasan ideologi liberalis,

kaum feminis mengusung ide semangat
pembebasan perempuan dan kesetaraannya

dengan laki-laki (ide keadilan dan kesetaraan

gender). Agenda gerakan feminisme ini

hakikatnya adalah agenda liberalisasi hukum

lslam. Agenda yang sama juga. diusung kaum

liberal. Di dalam bukunya, Fakta dan Data

Yahudi di Indonesia, Ridwan Saidi menulis

bahwa Lutfi asy-Syaukani memperkenalkan

empat agenda JlL, salah satunya adalah

emansipasi (feminisme). Artinya, salah satu

upaya liberalisasi di Dunia lslam adalah melalui

gerakan feminis ini

Bahaya bagi Perempuan dan Umat
Nyatalah bahwa propaganda liberalisme

dan feminisme tidak lebih merupakan alat

musuh-musuh lslam untuk menghancurkan

lslam dan umatnya. Feminisme nrengajakkaum

Muslim beramai-ramai meninggalkan aturan

agama yang dianggap sebagai penghalang

kemandirian dan kebebasan perempuan.

lde ini hanya akan membawa kerusakan

pada tatanan individu, keluarga dan

masyarakat yang telah mapan dengan nilai-

nilai lslam. lde ini hanya akan menularkan

kerusakan dan kebobrokan masyarakat Barat

yang kapitalis dan sekularis.

Khatimah
Demikianlah para feminis mempropa-

gandakan ide-ide sesatnya secara massif.

Mereka berupaya menyeret sedikit demi

sedikit kaum Muslimah untuk meninggalkan

kewajiban utamanya sebagai ummuwa rabah

al-bayt (sebagai ibu dan pengatur rumah

tangga), lalu menjadi feminis sejati yang

betul-betul membebaskan diri dari hukum

lslam dengan sukarela.

Oleh karena itu, marilah kita bersatu

berjuang melawan ide liberal dan ide gender

equality serta menjelaskan konspirasi di balik

ide-ide tersebut di bawah payung PBB, yang

bersifat internasional. Namun, kita tidak akan

bisa mengenyakan ide feminisme maupun

liberalisme sampai ke akar-akarnya kecuali kita

memiliki kepemimpinan politik secara

internasional, yaitu Khdat'ah'ala Minhai an-

Nubuwah.
Wall6.hu a'lam bi ash-shawdb. ll
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AKAR SM}ARAH PHMIKIRAN TIMEML
Oleh KH. M. Shidd@AhJawi

Akar Pemikiran Liberal
Pemikiran liberal (liberalisme) adalah satu

nama di antara nama-nama untuk menyebut
ideologi Dunia Barat yang berkembang sejak

masa Reformasi Cereja dan Renaissans yang

menandai berakhirnya Abad Pertengahan (abad

V-XV). Disebut liberal, yang secara harfiah

bera rt i " beba s da ri batasa n" ff ree f rom restraint),

karena liberalisme menawarkan konsep
kehidupan yang bebas dari pengawasan gereja

dan raja. (Adams, 2004: 20).lni berkebalikan

total dengan kehidupan Barat Abad
Perten gahan keti ka gerej a dan raj a

mendominasi seluruh segi kehidupan manusia.

ldeologi Barat juga dapat dinamai dengan

istilah kapitalisme atau demokrasi. Jika istilah

kapitalisme lebih digunakan untuk menamai

sistem ekonominya, istilah demokrasi sering

digunakan untuk menamai sistem politik atau

pemerintahannya. (Ebenstein & Fogelman,

1994 183). Namun, monopoli istilah
demokrasl untuk ideologi Barat ini sebenarnya

kurang tepat, karena demokrasi juga diserukan

oleh ideologi Sosialisme-komunisme dengan

nama "demokrasi rakyat", yakni bentuk khusus

.:{i}:i::l
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demokrasi yang menjalankan fungsi diktatur
proletar. (Budiardjo, 1992: 89).

Walhasil, ideologi Barat memang
mempunyai banyak nama, bergantung pada

sudut pandang yang digunakan. Namun, yang

lebih penting adalah memahami akar
pemikiran liberal yang menjadi pondasi bagi

seluruh struktur bangunan ideologi Barat.

Menurut Ahmad al-Qashash dalam
kitabnya, Usus an-Nohdhah ar-Rasyidah (1995:

3l) akar ideologi Barat adalah ide pemisahan

agama dari kehidupan (sekularisme), yang pada

gilirannya melahirkan pemisahan agama dari

negara. Sekularisme inilah yang menjadi induk

bagi lahirnya segala pemikiran dalam ideologi

Barat. Berbagai bentuk pemikiran liberal seperti

liberalisme di bidang politik, ekonomi, ataupun

agama, semuanya berakar pada ide dasar yang

sama, yaitu sekularisme (fashl aldin'an al
hayah).

Sejarah Pemikiran Liberal
Pemikiran liberal mempunyai akar sejarah

sangat panjang dalam sejarah peradaban Barat

yang Kristen. Pada tiga abad pertama Masehi,
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agama Kristen mengalami penindasan di

bawah lmperium Romawi sejak berkuasanya

Kaisar Nero (tahun 65). Kaisar Nero bahkan

memproklamirkan agama Kristen sebagai

suatu kejahatan. (ldris, l99l. 74). Menurut

Abdulah Nashih Ulwan (l 996: 7l), pada era

awal ini pengamalan agama Kristen sejalan

dengan Injil Matius yang menyatakan,
"Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi

milik Katsar dan berikanlah kepadaTuhan apa

yangmenjadi milLkTuhan " (Matius, 22.2l).
Namun, kondisi tersebut berubah pada

tahun 313 ketika Kaisar Konstantin (w.332)
mengeluarkan dekrit Edict of Milan untuk
melindungi agama Nasrani. Selanjutnya, pada

tahun 392 keluar Edict of Theodosius yang

menjadikan agama Nasrani sebagai agama

negara (state-relLgion) bagi lmperium Romawi.

(Husaini, 2005: 3 l). Pada lahun 47 6 Kerajaan

Romawi Barat runtuh dan dimulailah Abad

Pertengahan (Medieual Ages) atau Abad
Kegelapan (DarkAges). Sejak itu Cereja Kristen

mulai menjadi institusi dominan. Dengan

disusunnya sistem kepausan (papacy power)

oleh Cregory I (540-609 M), Paus pun dijadikan

sumber kekuasaan agama dan kekuasaan dunia

dengan otoritas mutlak tanpa batas dalam

seluruh sendi kehidupan, khususnya aspek

politik, sosial, dan pemikiran. (ldris, | 991. 75-

80; Ulwan, 1996 73).

Abad Pertengahan itu ternyata penuh

dengan penyimpangan dan penindasan oleh

kolaborasi Cereja dan rajalkaisar, seperti
kemandegan ilmu pengetahuan dan

merajalelanya surat pengampunan dosa. Abad

Pertengahan pun meredup dengan adanya

upaya koreksi atas Gereja yang disebut gerakan

Reformasi Cereja (1294 I 5 I 7), dengan

tokohnya semisal Marthin Luther (w. I 546),

Zwingly (w. I 53 l), dan John Calvin (w. I 564).

Cerakan ini disertai dengan munculnya para

pemikir Renaissans pada abad XVI seperti

Machiaveli (w. I 528) dan Michael Montaigne

$ekularisme sebagai akar
liberaiisme rnasuk sefara" \"
palcsa ke lndonesia melalui
proses penjajahan,
khususnya *leh p*r':"e*rintah

l-"tindia Belanda.

(w. I 592). Mereka menentang dominasi Cereja,

menghendaki disingkirkannya agama dari

kehidupan, dan menuntut kebebasan.

Selanjutnya pada era Pencerahan
(Enlightenment) abad XVI I -XVl I l, seruan u ntu k

memisahkan agama dari kehidupan semakin

mengkristal dengan tokohnya Montesquieu (w.

I 755), Voltaire (w. I 778) dan Rousseau (1778).

Puncak penentangan terhadap Cereja ini adalah

Revolusi Prancis tahun I 789 yang secara total

akhirnya memisahkan Cereja dari masyarakat,

negara, dan pclitik. (Qashash, I 995: 30-3 l).
Sejak itulah lahir sekularisme-liberalisme yang

menjadi dasar bagi seluruh konsep ideologi dan

peradaban Barat.

Sejarah Masuknya Pemikiran Liberal di
lndonesia

Sekularisme sebagai akar liberalisme
masuk secara paksa ke lndonesia melalui
proses penjajahan, khususnya oleh pemerintah

Hindia Belanda. Prinsip negara sekular telah

termaktub dalam Undang-Undang Dasar

Belanda tahun 1855 ayat I l9 yang

menyatakan, bahwa pemerintah bersikap
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netral terhadap agama, artinya tidak memihak

salah satu agama atau mencampuri urusan

agama. (Suminto, 1986 27).

Prinsip sekular dapat ditelusuri pula dari

rekomendasi Snouck Hurgronje kepada
Pemerintah kolonial untuk melakukan /slom

Politiek, yaitu kebijakan pemerintah kolonial
dalam menangani masalah lslam di lndonesia.

Kebijakan ini menindas lslam sebagai ekspresi
politik. lnti /slam Politiek adalah: (t) dalam

bidang ibadah murni, pemerintah hendaknya

memberi kebebasan, sepanjang tidak
mengganggu kekuasaan pemerintah Belanda;

(2) dalam bidang kemasyarakatan, pemerintah

hendaknya memanfaatkan adat kebiasaan
masyarakat agar rakyat mendekati Belanda;

(3) dalam bidang politik atau kenegaraan,

pemerintah harus mencegah setiap upaya
yang akan membawa rakyat pada fanatisme
dan ide Pan lslam. (Suminto, 1986 l2).

Politik Etis yang dijalankan penjajah
Belanda pada awal abad XX semakin
menancapkan liberalisme di Indonesia. Salah

satu bentuk kebijakan itu disebut unifikasi,
yaitu upaya mengikat negeri jajahan dengan

penjajahnya, dengan menyampaikan
kebudayaan Barat kepada orang lndonesia.
Pendidikan, sebagaimana disarankan Snouck

Hurgronje, menjadi cara manjur dalam proses

unifikasi agar orang lndonesia dan penjajah

mempunyai kesamaan persepsi dalam aspek

sosial dan politik, meski pun ada perbedaan

agama. (Noer l99l: 183).

Proklamasi kemerdekaan lndonesia tahun
1945 seharusnya menjadi momentum untuk
menghapus penjajahan secara total, termasuk

mencabut pemikiran sekular-liberal yang
ditanamkan penjajah. Sayang sekali, ini tidak
terjadi. Revolusi kemerdekaan lndonesia
hanyalah mengganti rejim penguasa, bukan

mengganti sistem atau ideologi penjajah.

Pemerintahan memang berganti, tetapi
ideologi tetap sekular.

Ketersesatan sejarah lndonesia itu terjadi

karena saat menjelang proklamasi (seperti

dalam sidang BPUPKI), kelompok sekular
dengan tokohnya Soekarno, Hatta, Ahmad
Soebarjo, dan M. Yamin telah memenangkan

kompetisi politik melawan kelompok lslam
dengan tokohnya Abdul Kahar Muzakkir, H.

Agus Salim, Abdul Wahid Hasyim, dan
Abikoesno Tjokrosoejoso. (Anshari, 1997:

42). Jadilah lndonesia sebagai negara sekular.

Karena sudah sekular, dapat dimengerti
mengapa berbagai bentuk pemikiran liberal

sangat potensial untuk dapat tumbuh subur
di lndonesia, baik di bidang politik, ekonomi,

ataupun agama. Dalam bidang ekonomi,
liberalisme mewujud dalam bentuk sistem
kapitalisme (economic liberalism), yaitu
sebuah organisasi ekonomi yang bercirikan
adanya kepemilikan pribadi (priuate
ownership), perekonomian pasar (market

economy), persaingan (competition), dan
motif mencari untung (profit) (Ebenstein €:

Fogelman, 1994.148). Dalam bidang politik,

liberalisme ini nampak dalam sistem
demokrasi liberal yang meniscayakan
pemisahan agama dari negara sebagai titik
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tolak pandangannya dan selalu
mengagungkan kebebasan individu. (Audi,
2002:47). Dalam bidang agama, liberalisme
mewujud dalam modernisme (paham
pembaruan), yaitu pandangan bahwa ajaran

agama harus ditundukkan di bawah nilai-nilai
peradaban Barat. (Said, 1995: l0l).

Tokoh-Tokoh Liberal lndonesia
Komaruddin Hidayat dalam tulisannya

Islam Liberal di lndonesia dan Masa Depannya

(Republika, I 7 - I 817 1200 I ) memasukkan
Soekarno dan Hatta sebagai tokoh-tokoh lslam

Liberal. (Husaini & Hidayat, 2002:34). Benar,

Komaruddin Hidayat tidak sedang mengigau.

Soekarno dan Hatta memang tokoh liberal di

I ndonesia karena kedua nya ngotot menyerukan

sekularisme bahkan sebelum lndonesia
merdeka.

Soekarno adalah seorang sekular. Pada

tahun I 940 Soekarno pernah menulis artikel

Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara,

yang mempropagandakan sekularisme Turki

sebagai suatu teladan yang patut dicontoh.
(Noer, l99l 302). Beberapa buku telah ditulis
khusus untuk membongkar sekularisme
Soekarno, seperti buku Sekulorisme Soekarno

dan Mustafa Kamal karya Abdulloh Shodiq

(1992) dan buku lslam Ala Soekarno lejak
Langkah Pemikiran Islam Liberal di Indonesia

karya Maslahul Falah (2003).

Hatta juga seorang sekular. Prof. Soepomo
pada tanggal 3 I Mei I 945 menggambarkan

pendirian sekular dari Hatta dalam sidang
BPUPKI dengan berkata, "Memang di sini
terlihat ada dua paham, ialah: paham dari

anggota-anggota ahli agama, yang
menganjurkan supaya lndonesia didirikan
sebagai negara lslam, dan anjuran lain, sebagai

telah dianjurkan oleh Tuan Mohammad Hatta,

ialah negara persatuan nasional yang
memisahkan urusan negara dan urusan lslam,

dengan lain perkataan: bukan negara lslam."

alkarW

(Anshari, 1997:27).
Seharusnya umat lslam tidak boleh

mengikutijalan hidup kaum Yahudi dan Nasrani

(QS al-Maidah [5]: 5l) meski kita tak perlu

terlampau heran kalau memang terjadi.
Rasulullah saw. jauh-jauh hari telah berpesan

(yang artinya): Sungguh kalian akan mengikuti
jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal

demi sejengkal sehasta demi sehasta. hingga

kalau mereka masuk lubang biawak, kalian
akan tetap mengikuti mereka." Para Sahabat

bertanya, "Apakah mereka*Yahudt dan
Nasrani?" lawab Rasulullah saw., "Slapa

lagi?/" (HR al-Bukhari E Muslim).

Wallahu a'lam.
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ANICAIVIIIN TERHADAP
PERUSAI(AG/IMTI

(Iafsir QS al-An'am [6]: 159)

"n $i J)?r"i dl"r* 47E*t 4ilr{s ,+:i&Uiv',tl
eo&1ri64#"

Sesungguhnya orang-orang yang memecah-belah agama mereka dan mereka

(terpecah) menjadi beberapa golongan, tidak ada sedikit pun tanggung iawabmu

terhadap mereka. Sesungguhnya urusdn mereka terserah kepada Allah' kemudian

Allah akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat (QS

al-An'am [6]: 159).

Tafsir Ayat
Allah Swt. berfirman: lnna al-ladztna

f arraqfi d'inahum (Sesu n gguhnya ora n g-oran g

yang memecah-belah agamanya). Hamzah

dan al-Kasa'i membacanya fdraqA dinahum

sebagaimana Ali bin AbiThalib ra.' Ditegaskan

ath-Thabari, kedua qirA'ah itu, yakni farraqfr

dan f6.raqtt, dapat dibenarkan karena telah

dikenal dan digunakan oleh para imam qir6.'ah.

Apabila dibaca f l'raqfi dinahum'
pen ge rt i a n nya ad a I a h me r eka keluar lalu murtad

dari agama mereka.2 Sebab, kata al'muf1raqah

bera rti at-turk w a at- takhalivvah (men i n gga I kan

dan mengosongkan).3 Jika dibaca f arraqtt

dinahum, maknanya adalah mereka menjadikan

agamanya berpecah-belah, dengan mengambil

sebagian dan meninggalkan sebagian yang

la in.a

Tak jauh berbeda, al-Baidhawi juga

menuturkan, mereka mengimani sebagian dan

mengingkari sebagian lainnya.s Abdurrahman

as-Sa'di menYatakan, mereka

menceraiberaikan agama dan berpecah-belah

di dalamnya. Masing-masing Pihak

menisbatkan dirinya pada nama-nama yang

tidak berfaedah bagi manusia seperti Yahudi,

Nasrani, atau Majusi. Bisa pula keimanan

mereka tidak sempurna, dengan hanya

mengambil suatu bagian dari syariah dan

dijadikan sebagai agamanya; seraya

meninggalkan bagian lainnya, bahkan lebih

dari itu; seperti yang dilakukan firqah-ftrqah

ahli bid'ah, a|dhaftl (sesat), dan mufarriq

(pemecah-belah) bagi umat ini.6

Fakhruddin ar-Razi dan Nizhamuddin an-

Naisaburi menghimpunkan makna dua qir6"ah

tersebut. Menurut mereka, orang yang

farraqa dinahu-yang berarti membenarkan
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sebagian dan mengingkari sebagian lainnya-
sesungguhnya telah fA.raqahu (meninggalkan

agamanya).7

Hal serupa juga dikemukakan lbnu Jarir ath-
Thabari. Menurutnya, setiap orang yang sesat

sesungguhnya telah menjadi muf1riq (orang

yang memisahkan diri) bagi agamanya.

Kelompok-kelompok itu memecah-belah
agama Allah yang diridhai-Nya kepada hamba-

Nya. Lalu sebagian ada yang menjadi Yahudi,

sebagian lainnya menjadi Nasrani, dan lainnya

lagi menjadi Majusi. Realitas inilah yang disebut

den ga n taf rtq. P ar a pen gi kutnya menj adi f irqah-

firqah yang terpecah-belah dan tidak bersatu

(mutaf ar riqin ghay ra muj tami'in) . Ka ren a itu,

terhadap Dinullah yang haq mereka telah
menjadi mufdriq (meninggalkan) sekaligus

mufarriq (memecah -belah) agamanya.8

Kemudian Allah Swt. berfirman: wakdntt

syiya' [n] (mereka [terpecah] menjadi beberapa

golongan). Kata syiya' merupakan bentuk
jamak dari katasyi'ah. Secara bahasa ,kataslt'ah
berarti kaum yang bersatu dalam suatu
urusan. Karena itu, setiap kaum yang bertemu

dalam sebuah urusan adalah syi'ah.e lbnu
Katsir, al-Alusi, an-Nasafi, al-Biqa'i, as-

Samarqandi, dan al-Qasimi pun memaknai kata

syiya' dalam ayat ini dengan firaq (1amak dari

firqah).10 Masing-masing firqah mengikuti
imam mereka sesuai dengan hawa nafsu

mereka.r I

Terdapat perbedaan di kalangan mufassir

mengenai siapa yang dimaksud ayat ini.
Sebagian mufassir berpendapat, mereka

adalah kaum Yahudi dan Nasrani. Di antara

yang berpendapat demikian adalah lbnu
Abbas, Qatadah, as-Sudi, dan ad-Dhahhak.r'z

Pendapat ini bersesuaian dengan firman Allah

Swt.:

na$stt

T idaklah be rp ec ah- b elah o r ang- o r ang y ang

didatangkan al-Kitab (kepada mereka)
melainkan sesudah datang kepada mereka

bukti yang nyota (QS al-Bayyinah 1e8l : 4).' 3

Pendapat lainnya menyatakan. mereka

adalah kaum musyrik yang menyembah
berhala, malaikat, dan bintang. Penyembahan

tersebut merupakan bentuk pemecahbelahan

agama mereka. Ada pula yang berpendapat,

mereka adalah orang sesat dari kalangan umat

ini. Diriwayatkan bahwa Ahr Hurdirah
mengatakan, mereka adalah ahli bid'ah dan

syubhat, serta orang sesat dari kalangan umat
ini.ra

Mufassir lainnya berpandangan, ayat ini

bersifat umum sehingga mencakup semua

orang kafir, pelaku bid'ah, dan mereka yang

mengerjakan perkara yang tidak Allah
perintahkan. Menurut asy-Syaukani dan al-

Qinuji, pengertian ini yang lebih tepat.
Alasannya, ungkapan ayat ini memberikan

makna umum sehingga tercakup di dalamnya

semua kelompok Ahlul Kitab, kelompok
musyrik, dan para pelaku bid'ah dalam
pemeluk lslam.rs

Pendapat senada juga disampaikan oleh

lbnu Katsir, yang menegaskan bahwa lahiriah

ayat ini meliputi semua orang yang

meninggalkan agama Allah dan yang
menyalahinya. Sesungguhnya Allah Swt.
mengutus Rasul-Nya dengan membawa
petunjuk dan agama yang benar untuk
mengalahkan semua agama.r6

Tampaknya, pendapat terakhir ini lebih

dapat diterima. Sebab, dalil yang bersifat
umum tetap dalam keumumannya selama

tidak ada dalil yang mengkhususkannya.
Berkaitan dengan topik ayat ini, tidak
ditemukan dalil yeng mengkhususkannya.

Selanjutnya, para perusak agama itu
diancam Allah Swt. dengan firman-Nya: lasta

minhumftsyay' (tidak ada sedikit pun tanggung

t-.
s.ltt Oj: t-2

@-q.s i16

(, )-; b 1et6fr 1;'i
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jawabmu terhadap mereka). Frasa ini
merupakan pemberitaan dari Allah Swt. kepada

Rasul-Nya, bahwa Beliau berlepas diri dari

pembuat bid'ah dan penyimpang agama di

kalangan umatnya, dari kelompok-kelompok

musyrik serta dari Yahudi dan Nasrani.rT

Fakhruddin ar-Razi mengatakan bahwa takwil

frasa ini: Engkau jauh darl ucapan dan
madzhab mereka. Hukuman atas kebatilan itu
hanya terbatas atas mereka dan tidak
melampaui mereka.tB

Menurut al-Biqa'i, kata fi syay' merupakan

dorongan paling kuat agar bersatu sekaligus

ancaman paling besar terhadap perllaku iftirAq
(berpecah-belah). r'q

Setelah Rasulullah saw. dinyatakan terlepas

dari ulah mereka, ditegaskan pula bahwa

penyimpangan mereka itu menjadi urusan

mereka dengan Allah Swt. Allah Swt. berfirman:

hnami amruhum in AUAh (Sesungguhnya

urusan mereka terserah kepada Allah). Kata al-

amr di sini bermakna balasan. Artinya, Allah

Swt. akan membalas mereka atas perbuatan

buruk mereka. Menurut lbnu 'Athiyah, frasa

ini hingga akhir ayat murni ancaman. Qarinah
sebelumnya meniscayakan bahwa amruilA.h

(urusan Allah) adalah ancaman sebagaimana

dalam QS al-Baqarah 121.275.'1o

Ayat ini diakhiri dengan firman-Nya:
tsumma yunabbiuhum bim6. kdni yaf'affina
(kemudian Allah akan memberitahukan kepada

mereka apa yang telah mereka perbuat). Kata

tsumma menunjukkan bahwa peristiwa itu
terjadi di akhirat kelak.2r Bahwa di akhirat kelak,

Allah Swt. akan memberitahukan kepada

mereka tentang perbuatan mereka dan

memberikan balasan atasnya.22 Hal ini

sebagaimana dijelaskan dalam QS al'Haj1l22):

t7.
Karena amal yang mereka kerjakan

termasuk dalam keburukan, mereka pun

mendapatkan keburukan yang setimpal. lnilah

ketetapan Allah terhadap hamba-Nya.

iffi:

:ffi: "*'i8 
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Berbeda halnya jika hamba-Nya melakukan

kebaikan. Dia akan mengganjarnya dengan

kebaikan yang berlipat-lipat sebagaimana

ditegaskan dalam ayat selanjutnya (Lihat: QS

al-An'am [6]: 160).

Dengan demikian, ayat ini memberikan

dorongan agar kaum Muslim bersatu, tidak

terpecah-belah dalam agama, dan tidak
mengada-adakan bid'ah yang menyesatkan.2l

Menerima Secara Utuh
lslam diturunkan sebagai qetunjuk bagi

manusia untuk menjalani kehidupannya.
Dengan petunjuk lslam, manusia dapat
membedakan antara yang haq dan yang batil;

yang baik dan yang buruk; yang terpuji dan

yang tercela; yang halal dan yang haram.

Apabila dipatuhi dan dijalani, niscaya manusia

akan terhindar dari kesesatan dan kecelakaan;

kesempitan hidup di dunia dan kecelakaan di

akhirat (lihat QSThaha [20]: I 23-t24). Mereka

juga akan merasakan rahmat Islam bagi alam

semesta (lihat QS al-Anbiya' [2 l]: 107). Patut

diingat, semua kebaikan lslam itu hanya dapat

dirasakan ketika lslam diterima secara utuh

dan totalitas; tidak dikurangi, ditambahi, atau

di ubah.



Di titik inr, terlihat jelas urgensitas
menjaga kemurnian lslam. Sebagaimana

kaum Muslim diperintahkan untuk memasuki

lslam secara kdffah-total dan menyeluruh-
(lihat QS al-Baqarah l2l:208), kaum Muslim
juga dilarang keras melakukan tafriq
(pemecahbelahan) terhadap agamanya.
Larangan inilah yang ditegaskan oleh ayat ini.

Tindakan mengurangi atau mengingkari

bagian tertentu dari lslam termasuk dalam

cakupan ayat ini. Karena itu, kaum Yahudi

yang mengimani kerasulan Musa as. tetapi
mengingkari kerasulan lsa as dan Muhammad

saw. jelas termasuk di dalamnya. Demikian

pula kaum Nasrani yang menolak kerasulan

Muhammad saw. Tak terkecuali orang-orang
yang mengaku beriman terhadap al-Quran

namun mengingkari as-Sunnah sebagai

sumber hukum, seperti disuarakan kelompok

ink6,r as-Sunnah; orang-orang yang mengakui

kewajiban shalat dan menolak kewajiban
membayar zakat, seperti dilakukan sekelompok

orang yang akhirnya diperangi oleh Khalifah

Abu Bakar ra.; juga orang-orang yang

mereduksi lslam hanya sebagai ajaran ritual

dan moral, sementara syariah lslam yang

mengatur ekonomi, sosial, pendidikan,

nafsit

pemerintahan, dan sanksi-sanksi hukum
ditolak dan diingkari, seperti
dipropagadandakan kaum 'lslam Liberal' dan

semacamnya.

Itu semua jelas termasuk dalam tindakan
'mengimani sebagian dan mengingkari
sebagian yang lain.' Allah Swt. mencela

mereka. Mereka disebut sebagai orang-orang

kafir yang sebenar-benarnya. Allah Swt. pun

mengancam mereka dengan siksaan yang

menghinakan (lihat QS an-Nisa' [{]: I 50: I 5 I ;

lihat pula QS al-Baqarah t2l: s5).

Sebagaimana disampaikan para mufassir,

ayat ini juga mencakup ahl al-bid'ah. Mereka

menambahkan 'syariah' baru ke dalam lslam.

Perkara baru yang dilekatkan pada lslam itu
pun kemudian dianggap menjadi bagian dari

lslam, seolah agama yang telah
disempurnakan Allah Swt. itu membutuhkan
penambahan Tindakan mengada-adakan yang

baru itu sebut sebagai bid'ah dan seburuk-

buruk perkara. Rasulullah saw. bersabda:

. t . tl to. . '- t o

.sG.sQt Fs,k,.7tK i_!Jr F Jli)
o:. . t.r,,' .r:,o'r' "t,t.. "'.,(aJ)L; ae{ J; l4;l!,t- ;2"\t ;11*

Sesunggu'hny'a sebaik baik pi,kotoon oaonn
Kitabullah: sebaik-baik petunjuk adalah
petunjuk Muhammad; dan seburuk-buruk
perkara adalah mengada-adakan yang baru

dan setiap bid'ah adalah sesat (HR Muslim
dari Jabir bin Abdullah).

Ayat inijuga melarang umatnya berpecah-

belah ke dalam firqah-firqaft sesat dan

menyimpang, yang berpijak pada lslam
parsial, dan tidak berpegang teguh pada lslam

kAffah. Larangan ayat ini sejalan dengan

larangan dalam ayat lain kepada kaum Muslim

menjadi kaum yang berpecah-belah (tafarruq)

dan berselisih (ikhtildf) dalam perkara yang
amat jelas. Sebagai contoh, riba dan menikah

dengan kaum musyrik yang jelas diharamkan
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Para pelaku perusakan

agama itu diancam dengan

azab yangpedih. Azab itu
kian berlipat jika mereka
mendapat pengikut yang
rneniru fejak kesesatannya.

lslam masih diperselisihkan. Jihad, hukuman

qishah dan poJong tangan atas pencuri masih

diperdebatkan. Padahal dalil-dalil yang

mewajibkannya amat jelas. Para pelakunya

diancam dengan siksa yang berat (Lihat: QS

Ali lmran [3]: 105).

Semua tindakan itu, baik mengurangi

bagian dari lslam, menambahkan 'syariah'

baru ke dalam lslam, bercerai-berai dan

berselisih dalam perkara yang jelas dalam

lslam, serta memecah-belah agama Allah

menjadi firqah-firqah sesat merupakan

tindakan merusak agama. Para pelaku

perusakan agama itu diancam dengan azab

yang pedih. Azab itu kian berlipat jika mereka

mendapat pengikut yang meniru jejak

kesesatan nya.

Walldhu a'lam bi ash-shawdb. ll
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o lbnu Katsir, Tafsir alQuidnal'Azhim, vol. 2 (Riyadh: Dar

Alam al-Kutub. 1997),249t al-Alusi, Rrlhal-Ma'dni vol.

4 (Beirut: Dar al-Kutub al-llmiyyah, 19fttr),309; an-

N a safi , Maddrlk a I -Tanzi I w a Haqdiq al'Ta' wiL v ol. I

(Beirut: Dar al-Kutub al-llmiyryah, 2001), 299; al-Biqa'i,

NazhmDurar, vol. 2 (Beirut: Dar al-Kutub al-Kutub al-

llmiyyah, 1995),20, as-samarqandi, Bahr al''UIAm, vol.
l, 527; al-Qasimi, Mahdsin atTa'wil, vol. 4 (Beirut: Dar

al-Kutub al-llmiyyah, 1997), 550.
tt AzZamaksyari,AlKasysydf. vol.2 (Beirut: Dar al-Kutub

al-llmiyyah, 1995).79 al-Qasimi, Mahdsin at'Ta'wil, vol

4. 550; al-Ajili, Al'fuflhAt allldhiyyah. vol. 2 (Beirut: Dar

al-Fikr,2003),502.

'z lbnu Katsir, Tafsir alQuidn al''Azh'im, vol.2,249: as-

Suyulhi, Ad'Durr al-Mantsfir, vol. 3 (Beirut: Dar al-Fikr,

2003), I I 8- I 20; alAjili. Al'futtthdt al-lldhiyyah, vol 2,

50t.
I Al-Qinuji, fathalBaydn, vol. 4, 288.
La As-Suyuthi, Ad-Dun al-Mantsrir vol. 3, I l8- I l9;

Wahbah al-Zuhaili. At-Tafsir al' Munir, vol. 7 (Bei rut: Dar

al-Kutub al-llmiyyah, i,994). t 15.
r5 Asy-syaukani, Fath alQadir. vo\. 2.23 | ; al-Qinuji, Foth

alBaydn, vo1.4,288.
6 Ibnu Katsir, Tafsir al-Qur dnal'Azhim,vol.2.429.

I / Ath-Thabari, / 6mi' al'Baydn. vol. 5 . 4 I 2. Bahwa makna

ayat ini memberitakan bebasnya Rasulullah saw. dari

tindakan kaum perusak agama itu juga dikemukan oleh

lbnu Katsir, Tafsir al-QuiAn al-'Azhim, vol. 2. 429, al
Alusi, Rrih alMa'6ni, vol. 4, 309; lbnu luzyi al-Kalbi,4l
Tashil Ii' UIAz alQur'rin. vol. | (Beirut: Dar al- Kutub al -

Kutub al-llmiyyah . 1995), 294: al-Baghawi, Ma dlim at-

Tanzil. vol.2. l20: al-Jazaii, Aysar at-Taftsir, vol.2
(Beirut: Dar al-Kutub al-llmiyyah, 1993). 146.

'8 Ar-Razi, At-Tafsir alKabir, vol. I4. 8; al-Thabari, Jrimi al-

Bayan,vol.5,412.

' Al-Biqa'i, Nazhm Durar, vol. 2, 20

'?o lbnu Athiyah, ALMuharrar al\Majiz, vol.2 (Beirut: Dar

al-Kutub al-Kutub al-llmiyyah, 1993). 267.

'? Asy-syaukani. fathal'Qadir. vol. 2, 231. Kendati tidak

disebutkan alasannya, kesimpulan yang sama juga

disampaikan oleh al-Alusi, Rtthal-Ma'dni. vol. 4, 310, al-

Baghawi, Ma'dlim atTanzil, vol. 2, 120.

" Ath-Thabari, /dmi'al'Baydn. vol. 5 , 412, az'Zuhaili, At'
Tafsi al-Munir. vol. 7. | | 5

'?r Al-Khazin, Lubd.b atTa'wtl fi Ma'Ani a|TanziL vol.2
(Beirut: Dar al-Kutub al-llmiyyah. 1995), 177. Bahwa ayat

ini memberikan dorongan kepada kaum Muslim untuk

bersatu juga disampaikan oleh Nizhamudiin an-Naisaburi,

Tafsir Qhardib alQur dn, vol. 3. I 92.

al-Wa'ig No. 96 Tahun vlll, 1-31 Agustus 2008



BICARA YANG BAIK ATAU DIAM
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vang baik

adis ini diriwayatkan dari empat

orang Sahabat: Abu Hurairah,
Aisyah, Abu Syuraih dan Anas bin

Malik. Hadis ini dalam mayoritas riwayatnya

merupakan bagian dari hadis panjang yang

memerintahkan untuk memuliakan tetangga,

tidak menyakiti tetangga, memuliakan tamu

dan berbicara hanya yang baik; jika tidak,
hendaknya diam.

Hadis dari Abu Hurairah diriwayatkan oleh

Bukhari, Muslim, Abu Dawud, at-Tirmidzi, an-

Nasai, lbn Hibban dan Abdurrazaq. Hadis dari

Aisyah diriwayatkan oleh Ahmad. Hadis dari

Anas diriwayatkan oleh lbn Abi Dunya, Abu

asy-Syaikh dan lainnya. Hadis dari Abu Syuraih

diriwayatkan oleh lmam Malik, Bukhari,
Muslim, Abu Dawud, lbn Majah, an-Nasai,

at-Tirmidzi, Ahmad, ad-Darimi, lbn Hibban,

lbn Abi Syaibah, al-Humaidi dan Abad bin

Humaid.

Makna
"Man kdna yu'minu biLldh wa al-yawm

al-d.khir", lafal iman maksudnya adalah
kesempurnaan iman, bukan masalah
eksistensi, yaitu bukan masalah iman dan

tidak iman. Jadi, maknanya adalah siapa saja
yang beriman dengan keimanan yang

sempurna.

Al-Hafizh di dalam Fath al-B6.ri
mengatakan, "Penyebutan Allah dan Hari Akhir

secara khusus merupakan isyarat pada yang

permulaan dan tempat kembali yang dijanjikan.

Maknanya, siapa yang beriman kepada Allah
yang telah menciptakannya {an beriman
bahwa ia akan diberi balasan atas semua
perbuatannya, maka hendaknya ia melakukan

poin-poin yang disebutkan kemudian."

Di 
. 
antara aktivitas yang dituntut. yang

menjadi bukti kesernpurnaan iman seseorang

itu adalah fal yaqul khayran aw liyashmut
(hendaknya ia berkata yang baik atau hendaknya

dia diam). Kala khayr meliputi segala apa yang

diridhai Allah. Kata yashmut maknanya

dijelaskan dalam riwayat lain, yaitu yaskut

(diam). Namun, al-Munawi di dalam Faydh

alQadtr menjelaskan bahwa kata osh-shamtu'

maknanya lebih khusus dari as-suk0t. Shamtu

adalah diam meski mampu berbicara. Dengan

demikian, bisa dipahami bahwa diam di sini

merupakan hasil dari penataan perkataan,

meski mampu mengatakannya; tentu diam itu

karena untuk menghindari dosa dan sanksi dari

Allah.

lbn Hajar al-'Ashqalani menjelaskan bahwa

hadis ini meliputi seluruh perkataan. Termasuk

yang baik adalah semua perkataan yang
dituntut. baik yang fardhu maupun mandub.

Rasuf mengizinkan berbicara pada perkataan

yang baik ini dengan berbagai macamnya,

termasuk apa yang bisa mengantarkan
kepadanya. Selain yang demikian adalah
termasuk perkataan yang buruk atau yang

mengantarkan pada yang buruk itu. Ketika

ada keinginan untuk mengatakan yang buruk,

Rasul memerintahkan untuk diam.



lmam an-Nawawi di dalam Sycrh Shabth

Muslim. menjelaskan, "Maknanya, bahwa jika

ia rngin berbicara, jika apa yang ingin ia
bicarakan adalah baik, mendapatkan pahala,

baik yang wajib atau mandub, maka hendaknya

ia berbicara. Sebaliknya, jika tidak tampak
bahwa itu baik dan mendapatkan pahala,

hendaknya ia diam tidak berbicara, baik tampak

bahwa itu adalah haram, makruh atau mubah

yang memuat (kemungkinan) kedua sisi (baik

dan buruk). Atas dasar ini, meninggalkan
perkataan mubah itu adalah diperintahkan dan

sunnah untuk menahan diri darinya karena

khawatir terjerumus pada yang haram atau

makruh. lnilah yang biasanya terjadi pada

banyak orang.

lmam asy-Syafii berkata,'.lika seseorang

ingin berbicara, hendaknya ia berpikir lebih

dulu. Jika tampak baginya tidak ada dhqlar
yang bisa menimpanya, ia berbicara. Jika
tampak di dalamnya terdapat dharar atau ia

ragu tentangnya, hendaknya ia menahan diri."
Al - Mu b'arakfuri di dalam Tuhf ah at-Ahtuadzi

menjelaskan, "Maknanya adalah jika seseorang

ingin berbicara, hendaknya ia berpikir lebih dulu
sebelum berbicara. Jika ia tahu bahwa
pembicaraannya itu tidak mengakibatkan
mafsadah, tidak menjerumuskan pada yang

haram dan tidak makruh, hendaknya ia

berbicara. Jika suatu yang mubah maka

keselamatan ada pada diam agar ia tidak sampai

terjerumus pada yang haram dan yang
makruh."

Jadi, hadis ini mengandung dua poin.
Pertama'. dorongan (perintah) untuk
mengatakan yang baik, yaitu sesuatu yang

diridhai Allah. Menurut al-Munawi. hadis ini

memberi faedah bahwa perkataan yang baik

itu lebih dikedepankan daripada diam karena

perintah itu disebutkan lebih dulu, dan bahwa

diam itu diperintahkan pada saat tidak berkata

yang baik.

Kedua'. perintah untuk diam, yaitu perintah

untuk tidak mengatakan yang buruk, ,yang
dibenci atau dimurkai oleh Alldtr. Kata "au;

(atau)" tidak bermakna takhytr (pilihan) untuk
mengatakan atau tidak mengatakan yang baik.

Di dalam al-Muntaq6. Syarh al-Muwatha'
dinyatakan, "Diam dari mengatakan yang baik,

dzikrullah, amar makruf nahi mungkar tidak

rdiperintahkan, matahan dilarang dengan
larangan pengharaman atau makruh. Jadi,
maknanya adalah hendaknya ia berkata yang

baik atau diam dari berkata yang buruk atau
yang mungkin buruk (atau menyebabkan yang

bu ru k). "

Dengan demikian, setiap orang hendaknya

berpikir du I u, s-ebelum berbicara. Jilia y.qn g, akan

dia katakan diridhai Allah, menjelaskan
kebenaran, mendorong orang untuk taat dan

memperjuangkan iyaiiah,r amar makruf nahi

mungkar, membela lslam dan kaum Muslim
dan sebagainya maka yang seperti ini justru

harus dikatakan dan tidak boleh diam.

Sebaliknya, jika yang akan dikatakan itu
dibenci Allah; termasuk seruan kemaksiatan

dan ketidaktaatan: memerintahkan yang
mungkar dan melarang yang makruf: membela

dan mendorong kekufuran dan kesesatan;

membuat orang meragukan lslam, al-Quran
dan as-sunnah: tidak membela lslam dan

kaum Muslim bahkan sebaliknya meremehkan,

melecehkan dan menyerang lslam dan kaum

Muslim: dan sebagainya; maka yang
diperintahkan adalah diam. Walt6.h a'lam bi
ash-shawdb. lYahya Abdurrahman]



S ESAT(odAtAtl
esat atau kesesatan bahasa Arabnya

adalah dhaldl atau dhaWlah. la
merupakan mashdar (gerund) dari

dhalla-yadhillu-dhal6,l[an] wa
dhaldlat[an]: maknanya di antaranya gh6,ba

wa khdfa (tersembunyi), dzahaba (pergil
lenyap), dhd'a (sia-sia), halaka (rusak), naslya

(lupa), al-hayrah (bingung), dan khatha'a
(keliru).1

Abu Amru seperti dikutip al-Azhari dan

lbn Manzhur, Abu Manshur yang dikutip lbn

Manzhur, dan lbn al-'Arabi yang dikutip al-

Qurthubi, menyatakan bahwa asal daridholdl
adalah al-ghaybfibah (tersembu nyil gaib).'z

Menurut al-Alusi dan Abu Hilal al- Askari, asal

dari dhaldl adalah al-haldk (rusak).3
Kemudian al-Baghawi menggabungkan
keduanya bahwa asal dari dhaldl adalah al-

hab,k wa al-ghaybAbah (rusak dan
tersembunyi).a

Kata dhalla dan bentukannya banyak
sekali terdapat di dalam al-Quran dan hadis.

Al-Quran menyatakan kata dhalla dan

bentukannya minimal sebanyak l9l kali di

I 05 ayat. Di antaranya juga menggunakan

makna bahasa di atas (Lihat, r4isalnya: QS

Thaha [20]: SZ; QS asy-Syuara' [26]: 20; QS

al-Baqarah l2l'. 282: QS ar-Ra'd | 31: l4; QS

al-An'am 16l: 94; QS al-Qamar 1541. 47).

Dhaldl juga berarti dhiddu al-hud6, wa ar-

rasy6.d (lawan dari petunjuk dan bimbingan).

lbn al-Kamal dan al-Jurjani menyatakan bahwa

dhal6.l adalah ketiadaan sesuatu yang
mengantarkan pada apa yang dituntut; atau
jalan yang tidak mengantarkan kepada yang

dicari/tujuan.s Al -Qurthubi men gatakan bahwa

dhaftl/ hakikatnya adalah pergi meninggalkan

kebenaran, diambil dari tersesatnya jalan, yaitu

menyimpang dari jalan yang seharusnya. lbn

Arafah berkata, "Adh-DhalAl, menurut orang

Arab, adalah berjalan di jalan yang bukan jalan

yang dimaksud (bukan jalan yang
mengantarkan pada maksud dan tujuan)."6

Abu Ja'far, seperti dinukil oleh ath-Thabari,

mengatakan, "Jadi, setiap orang yang
menyimpang dari jalan yang dimaksudkan,

dan menempuh selain jalan yang lurus,
menurut orang Arab, ia sesat, karena
ketersesatannya dari arah jalan yang
seharusnya. " 7

Walhasil, dhalAl secara tradisi tidak lain

adalah penyimpangan dari Jalan yang bisa

mengantarkan pada tujuan yang diinginkan,

atau penyimpangan dari jalan yang
seharusnya.

Secara syar'i, jalan yang dimaksud tentu
saja jala n kebenaran (thariq alhaqq) atau ja la n
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ffiutitnt
yang lurus (thartq al-mustaqim), yang tidak

lain adalah lslam itu sendiri. Prof. Rawas

Qal'ah Ji menjelaskan bahwa adh-dhaldl
adalah tidak tertunjuki pada kebenaran ('adam

al-ihtid6,' ild al-haqq).8 Menurut ar-Raghib

al-Asfahani, adh-dhab'l adalah penyimpangan

dari jalan yang lurus (al''udfil 'an ath'thariq

al-mustaqtm). Al-Qurthubi, ketika

menafsirkan surat al-A'raf ayat 60,

menyatakan bahwa adh-dhalAl adalah
penyimpangan dari jalan kebenaran dan pergi

darinya (al-'udfil 'an thariq alhaqq wa adz'

dzihdb'anhu).
Adh-Dhal6,l bisa terjadi dalam masalah

akidah maupun hukum syariah. Murtadha az-

Tabidi di dalam TAi al'Urris (t/7250)
menyatakan, "Adh'Dhald.l (dilihat) dari sisi

lain ada dua bentuk: dhaftl pada al'ultrm an-

nazhariyyah seperti dha&l dalam ma'rifah

akan wahdaniyah Allah, kenabian, dsb yang

ditunjukkan dalam QS an-Nisa' [{]: 136; dan

dhal6,l dalam al'ullm al''amaliyyah seperti

ma'rifah tentang hukum-hukum syariah, yang

merupakan ibadah."e

Al-Quran menjelaskan orang-orang yang

sesat, yaitu orang-orang yang menyekutukan

Allah (QS an-Nisa' [4]: I l6); orang kafir (QS

an-Nisa' [4]: I 36); orang murtad alias menjadi

kafir setelah beriman (QS Ali lmran [3]: 90);

orang yang membunuh anak-anak mereka

karena kebodohan lagi tidak mengetahui, dan

mereka mengharamkan apa yang Allah telah

berikan kepada mereka semata-mata demi

mendustakan Allah (QS al-An'am [6]:140);
berputus asa dari rahmat Tuhannya (QS al-

Hijr [ 5]: 56): orang yang telah dikuasai oleh

kejahatannya (QS al-Mu'minun [23]: 106);

mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, yaitu

memilih yang lain dalam suatu perkara,

padahal Allah dan Rasul-Nya telah
menetapkan suatu keputusan dalam perkara

tersebut (QS al-Ahzab [33]. 36); orang kafir,

yaitu orang yang lebih menyukai kehidupan

dunia daripada kehidupan akhirat serta

menghalang-halangi (manusia) dari jalan Allah

dan menginginkan agar jalan Allah itu bengkok

(QS lbrahim ll4l 2-3). Termasuk bagian dari

kesesatan. (adh-dhab.lah) adalah perilaku

berhukum kepada thaghut (QS an-Nisa' [4]:

60) serta mengambil musuh Allah dan musuh

kaum Muslim sebagai wali, karena rasa kasih

sayang (QS Mumtahanah [60]: 28), dan

sebagainya.

Berdasarkan semua itu, secara syar'i, adh-

dhal6,l bisa didefinisikm sebagai

penyimpangan dari lslam dan kufur terhadap

lslam (inhirdf 'an al-isldm wa kufr bihi).

Dengan demikian, semua bentuk
penyimpangan dari lslam merupakan bagian

dari kesesatan. Akan tetapi, tidak semua

bentuk penyimpangan dari lslam itu
menjadikan pelakunya bisa divonis sesat. Al-

Quran sendiri menjelaskan bahwa perbuatan

berhukum pada hukum thaghut (hukum selain

dari yang diturunkan oleh Allah) merupakan

perbuatan kufur. Namun, tidak semua

pelakunya divonis kafir, tetapi ada juga yang

dinilai fasik atau zalim.

Penyimpangan dari lslam itu bisa berupa

kesalahan, yaitu kekeliruan pemahanan dan

praktik yang terkait dengan perkara syariah

yang konsekuensinya adalah maksiat. Namun,

penyimpangan bisa juga dalam bentuk
kesalahan pemahaman yang terkait dengan

perkara akidah atau syariah, tetapi diyakini

kebenarannya, yaitu yang merupakan perkara

qath'i alau bagian dari perkara yang ma'ltm
min ad-dtn bi adh-dharfirah, yang

konsekuensinya adalah kekufuran. Hal yang

sama berlaku juga dalam hal pengingkaran.

Dengan demikian, penyimpangan dan

pengingkaran yang berkonsekuensi penganut

atau pelakunya bisa dinilai sesat adalah

penyimpangan atau pengingkaran dalam

perkara ushul, bukan dalam perkara furu'.
Perkara ushul adalah perkara yang berkaitan
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dengan akidah.

Dalam hal ini Majelis Ulama lndonesia

telah memberikan kriteria suatu paham atau

aliran bisa dinilai sesat, yaitu apabila
memenuhi salah satu dari kriteria berikutr0:

l. Mengingkari salah satu dari rukun iman

yang 6 (enam) yakni beriman kepada Allah,

malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, para rasul-

Nya, Hari Akhirat, Qadha dan Qadar; serta

rukun lslam yang 5 (lima), yakni:
mengucapkan dua kalimah syahadat,
mendirikan shalat, mengeluarkan zakat,
berpuasa pada bulan Ramadhan,
menunaikan ibadah haji.

2. Meyakini dan atau mengikuti akidah yang

tidak sesuai dengan dalil syariah (al-Quran

dan as-Sunah)

3. Meyakini turunnya wahyu setelah al-

Quran.

{. Mengingkari otentisitas dan atau
kebenaran isi al-Quran

5. Melakukan penafsiran al-Quran yang tidak

berdasarkan kaidah-kaidah tafsir.

6. Mengingkari kedudukan hadis Nabi
sebagai sumber ajaran lslam

7. Menghina, melecehkan dan atau
merendahkan para nabi dan rasul.

8. Mengingkari Nabi Muhammad saw.

sebagai nabi dan rasul terakhir.

9. Mengubah, menambah dan atau
mengurangi pokok-pokok ibadah yang

telah ditetapkan oleh syariah, seperti haji

tidak ke Baitullah, shalat fardhu tidak 5

waktu.
l0.Mengkafirkan sesama Muslim tanpa dalil

syor'i, seperti mengkafirkan Muslim hanya

karena bukan kelompoknya.

Kriteria-kriteria ini bukan hal baru. Para

ulama sejak dulu telah membahasnya. Meski

demikian, siapapun tidak boleh gampang

mengatakan orang lain sesat. Penilaian sesat

itu serupa dengan penilaian kafir. Abu Hurairah

Th'rililffi
dan lbn Umar menuturkan bahwa Rasulullah

saw bersabda:

Q,;G U ',k 6 f\ 
'Jv tsrr r:-f:>>

<&'-;;', Ui Jti t3;tJ jl(iLi
Siapa sajayorg brrkoto kepada,orOoron o
(yang Muslim), "Hai kafir," maka sungguh

tuduhan itu berlaku kepada salah seorang dari
keduanya, jika memang tuduhan itu benar;
jika tidak, tuduhan itu kembali ke pihak
penuduh. (HR al-Bukhari, h{uslim dan
Ahmad).

Justifikasi sesat itu harus dilakukan
melalui proses pembuktian (bayyinah). )ika
sudah terbukti sesat dengan bukti-bukti yang

meyakinkan, maka harus dikatakan sesat,
seperti Ahmadiyah. Kemudian penganutnya

didakwahi agar bertobat dan kembali pada

yang haq, yaitu lslam. Walldh a'lam bi ash-

shawd.b. [Yahya Abdurrahman]

Catatan kaki:
I Lihat. Ash-Shahib lbn al-'lbad, al-Muhith fi alLughah,

6ag. dhalla'. Ibn Darid, lumhurah alLughah, bag. dha-la-
Ia; Al-Jawhari, osh-shihrlh fl all-Lughah, bag. dhalala',

AlFayruz Abadi, al-Qdrnris al-Mub'ith, 6ag. adh-dhaldl:
Zainuddin ar-Razi, Mukht6,r ash-Shihrih, bag. dhalala::
Abu al-Abbas al-Fayyumi, Mishbdh al-Mun'ir f i Qharib
Syarh alKabir, bag. dhalala: Al'Jurjani, at-Ta'rifat, l/44,
6ag adh-dhaldlah

'? Lihat, Al-Azhari, Tahdzib alLughah, bag. dhalla: l6n
Manzhur, Lisdn al'Arab,6ag. dhalala:; al-Qurthubi, al
Jdmi' ti Ahkdm al-Qur dn. tafsir QS. Thaha: 52.

r Lihat, Abu Hjlal al-Askari. alFurAq alLughawiyah, ll
392: al-Alusi, RAhaLMa'6ni, tafsir QS. al-FAtihah: 7.q Lihat, al-Baghawi, Tafs'ir alBaghawi, tafsir QS. al-Fatihah:

7.
5 Lihat, Murtadha az-Zabidi,Tdj al-'Urts. l/725O,\agian
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Pengantar
Peristiwa 9l I telah mengubah segalanya.

Al-Qaida, yang sempat disanjung media AS

sebagai pejuang kebebasan (t'reedom fighter) dan

rekanan ClA, dituding sebagai dalang 9 I I dan

menjadi simbol musuh baru dalam perang milik

generasi 90-an sebagai Perang Melawan Teror

SVar Against Terror). Benarkah bahwa perang

ini sebenarnya adalah perang melawan lslam?

Di sinilah buku "lslamic Reformation' menjadi

menarik untuk membuka wawasan. Buku setebal

70 halaman ini ditulis oleh Adnan Khan, aktifis

Hizbut Tahrir lnggris, yang berusaha membongkar

taktik yang kini berlangsung dalam era baru

peigumulan ideologi kehidupan. Secara umum,

buku yang aslinya berbahasa lnggris ini menarik

untuk dibaca karena ditulis oleh seseorang yang

tinggal di Barat sehingga bisa menunjukkan jatidiri

Barat yang sesungguhnya. Buku ini juga

membekali pembaca yang aktif dalam dakwah

dengan argumentasi untuk mematahkan serangan

musuh Islam secara intelektual.

Buku ini dibuka dengan pernyataan di media

massa setelah 9 I I dengan mengutip pernyataan

PM ltalia Silvio Berlusconi dan laporan RAND

Corporation, bahwa Barat sedang berperang ide

dalam menghadapi lslam. Buku ini memang

berusaha untuk menunjukkan dan membuktikan

dari berbagai sumber, bahwa meskipun perang

secara fisik terjadi di lrak dan Afganistan, perang

untuk meraih simpati umat lslam di luar dua

teater pertempuran tersebut justru sedang

berlangsung dengan perencanaan, pendanaan

dan pelaksanaan yang tidak kalah sengit. Target

bidikan perang ini adalah lslam. Caranya adalah

dengan mereformasi ajaran lslam itu sendiri.

Tujuan Reformasi lslam
Adnan mengatakan bahwa dalam sejarah

lslam, reformasi Islam (islah) tidak pernah

terdengar (h. 4). Sebabnya, tujuan 'Reformasi

lslam'adalah tindakan secara sengaja untuk
menyesuaikan ajaran-ajaran lslam dengan nilai-

nilai modernitas (h. l6) sehingga bisa

mentoleransi sekularisme, hak asasi manusia,

persamaan, dan kebebasan (h.24). Mungkin

sempat terlintas di benak pembaca, bukankah

lslam juga mengenal istilah 'mujadid' (pembaru?).

Namun pertanyaannya, apakah mujadid yang

dikenal dalam lslam identik dengan tokoh
reformasi dalam makna modern?

Kalaupun terjadi suatu'reformasi' sepanjang

sejarah lslam, itu diarahkan untuk memperbaiki

atau memurnikan kualitas pemahaman dan/atau

perbaikan kepribadian seorang Muslim supaya

bisa sesuai dengan standatd ajaran Islam, bukan

untuk mengubah ajaran lslam itu sendiri.

Memang, umat lslam sempat terlibat dalam
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polemik dan fitnah yang cukup panjang akibat

infiltrasi pemikiran logika Yunani dalam menyikapi

isu seperti takdir dan free will; yang akhirnya

melahirkan aliran-aliran seperti Muktazilah dan

Ahlus Sunnah. Namun, pada masa itu posisi

umat lslam berada dalam posisi adidaya,
sedangkan pemikiran Yunani sendiri saat itu sama

sekali tidak didukung suatu kekuatan apapun. Jadi,

infiltrasi pemikiran asing saat ini yang jelas

bertujuan untuk mereformasi lslam dan didukung

oleh suatu kekuatan adidaya yang dipimpin AS

perlu diperhitungkan secara serius.

Pelaksana Reformasi lslam
Perombakan atau reformasi lslam ini

dilakukan oleh dua aktor: internal dan eksternal.

Untuk aktor internal ini, dukungan terhadap

reformasi Islam dilakukan oleh sebagian anggota

umat lslam sendiri sejak Abad I t hingga sekarang.

Hal ini dimulai akibat melemahnya pamor

kekuatan politik umat semasa penghujung

Kekhilafahan Ottoman Turki dan kemajuan

teknologi bangsa Barat. lni terlihat dari tulisan

kalangan cendekiawan Muslim seperti Rifa'a Rafi'

at-Tahtawi yang mengunjungi kota besar Barat

masa itu dan berharap bahwa masyarakat lslam

juga bisa seperti itu (h. 5).

Tokoh Muslim yang mendukung reformasi

lslam hingga meruntuhkan institusi politik umat

(Khilafah) adalah Muhammad Abduh, Rashid

Ridha, Ali Abd ar-Raziq (h. 5). Adapun tokoh

Muslim kontemporer pendukung pengkajian

ulang lslam secara internal di antaranya adalah

Prof. Amina Wadud (yang menjadi imam shalat

wanita di New York), Ali Comaa (Mufti Utama

Mesir), dan Prof. Tariq Ramadan (kebetulan

adalah cucu Hassan al-Banna).

Dalam Bab "Perebutan Simpati Pikiran dan

Perasaan" Adnan menunjukkan program AS

untuk menaikkan simpati umat Islam karena

pamor AS yang sedang jatuh sejak dimulainya

perang melawan teror. Program tersebut di

antaranya adalah 'Muslim Outreach Program'

(h.10), pemberian dana kepada tidak kurang 30

ormas Muslim di seluruh dunia oleh Kementerian

Negara melalui program USAID (h. I l), membuat

rekonsiliasi damai dengan tokoh lkhwanul
Muslimin (h. I l), mendanai sekte Islam yang

moderat seperti aliran Sufi di Turki (h. I 2), dan di

lndonesia mendukung ormas LKis di pesantren

yang mengfokuskan pada keqa sosial dengan tidak

menunjukkan keislaman secara terus terang. (h.

I2). Khusus untuk umat lslam di Barat, tersedia

dana untuk Euro lslam Project yang bertujuan

untuk mempromosikan lslam Eropa yang

memiliki karakter lslam namun juga terbuka

dengan masyarakat Eropa lainnyq{h. l2).
Faktor eskternal yang menekan terjadinya

proses ini adalah pejabat tinggi negara flack Straw

Donald Rumsfeld, Ceorge Bush), editor surat

kabar lylland Posten (Flemming Rose), Perwira

Militer NATO (Willie Claes). penulis (Salman

Rushdie, Melanie Phillips), dan juga politisi
(Hirschi Ali). Bahkan Daniel Pipes, direktur
Middle East Forum menyebutkan reformasi lslam

sebagai 'Religion Building' (h. I l).
Adnan lalu mendaftar beberapa argumen

yang mendukung adanya reformasi, yaitu:
Pertama, lslam memang pernah berubah sesuai

dengan waktu dan tempat sebagaimana yang

pernah dilakukan oleh lmam Syafii. Kedua,

metodologi lslam tidak mampu menyelesaikan

masalah kontemporer dunia. Ketiga, tujuan
syariah adalah terciptanya kemaslahatan umum.

Keempat, konsep Darul lslam dan darul kufur

adalah produk ijtihad masa lalu yang tidak lagi

relevan pada masa sekarang. Kelima, ijtihad
adalah metodologi lslam yang mampu membuat

lslam relevan, dan adanya perbedaan pendapat

adalah ruang untuk membuat penafsiran liberal

(h r e-20).
Untuk merespon argumen di atas, Adnan

fokus membongkar fondasi pemikiran pro-

reformasi dalam bab-bab selanjutnya, yang

menjadi kekuatan buku ini.

Kiat Menghadapi Argumentasi
Reformasi lslam

Pertama'. Adnan menfokuskan
kekeliruan untuk mengambil nilai universq
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Barat sebagai standar acuan. la mengingatkan

bahwa lslam adalah sistem ideologi yang berbeda

dari idealisme Barat. Ketika Muslim berusaha

membela lslam, ia tidak boleh mencari kesesuaian

dengan tren modernisme.

Adnan merasa perlu untuk menitikberatkan

bahwa hanya karena suatu argumen atau nilai

tidak sesuai dengan standar universalisme yang

diklaim oleh Barat, tidak berarti bahwa argumen

atau nilai tersebut adalah invalid. Tidak aneh jika

argumen tentang syariah, Khilafah, jihad dan

hudud (hukuman) dianggap bertentangan
dengan nilai universalisme (Barat) karena tidak

sesuai dengan semangat demokrasi, hak asasi

manusia dan sebagainya (h. 23).

Kedua: dalam bab berikutnya Adnan
membantah dimensi waktu dan tempat an sich

membuat suatu nilai secara otomatis
kadaluwarsa. la lalu mengulas bahwa di Barat

sendiri banyak sekali aturan zaman sekarang

yang juga mengacu pada aturan-aturan pada

masa lalu (h. 28). Jadi, menganggap bahwa

hukum atau peraturan yang merujuk pada al-

Quran sudah tidak relevan hanya karena ia

diturunkan pada masa lalu sehingga perlu

direformasi adalah penyederhanaan masalah.

Adnan menunjukkan bahwa obyek dari

hukum lslam adalah manusia dengan segala

karakter dan kebutuhannya yang sebenarnya

tidak pernah berubah dari zaman dulu hingga

sekarang. Di sinilah bedanya lslam dengan Barat.

Ketika Barat sibuk menilai apakah tindakan
tertentu berlawanan atau mendukung dengan
'kebebasan', lslam justru menfokuskan pada

hukum atas perbuatan itu sendiri, yaitu
bagaimana tuntunan lslam dalam menyikapi

suatu perbuatan (h. 3l).
Adnan juga banyak mengupas dan

memberikan contoh-contoh isu kontemporer
yang menyentuh isu perdagangan, ekonomi,

relasi antara pria dan wanita yang ternyata
mampu diselesaikan oleh sumber hukum lslam.

Menariknya, Adnan mampu memandu dan

mengenalkan pembaca yang sama sekali tidak

,riffi, 

membaca tentans kaidah fikih untuk

:mj 
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mampu memahaminya dengan mudah. Dengan

demikian, pembaca juga bisa belajar bahwa lslam

memang berlaku sepanjang zaman dan dimana

saja sebab ia datang disertai dengan metodologi

yang tidak serampangan.

Karena itu, sangat perlu untuk waspada

terhadap motivasi sesungguhnya di balik seruan

untuk mereformasi lslam.

Ketiga'.isu ijtihad yang sering dijadikan alasan

kaum reformis didudukkan dengan porsi yang

cukup oleh Adnan dalam bab berikutnya, yang

mengupas ijtihad sebagai bukti ba[wa lslam akan

selalu relevan. Di sini Adnan hanya menekankan

bahwa ijtihad bukan sekadar memberikan opini

terhadap isu yang'tidak pernah terdengar semasa

Nabi saw.'. Kata ijtihad memang sering diangkat

sebagai bentuk ekspresi perlawanan terhadap

taklid, yang sering berkonotasi negatif. Memang

diakui, bahwa ketika ulama sudah tidak lagi

berijtihad ia akan kehilangan tuntunan dalam

hidup. lni terjadi dalam masa kemunduran

Kkhilafah Ottoman ketika alat-alat teknis seperti

mesin cetak diharamkan, namun legislasi

kenegaraan justru dimasuki konsep-konsep dari

Eropa. Namun demikian, apa dan bagaimana

metodologi melakukan ijtihad yang sah menurut

lslam dijelaskan oleh Adnan secara cukup singkat

(h.4s).
Keempat'. Adnan tidak melupakan topik yang

sering menjadi sasaran kaum reformis, yaitu isu

tentang penafsiran, yang terurai dalam bab
"Perbedaan Opini adalah Bukti Dinamisme

Islam" (h. 47). Sebagai kelanjutan dari bab

sebelumnya yang mengulas tentang realitas

ijtihad, bab tentang perbedaan opini dikupas

dengan mendudukkannya sebagai pancaran dari

ideologi. Dengan itu, sangat dimungkinkan para

mujtahid (seseorang yang memiliki kompetensi

untuk melakukan ijtihad) melahirkan opini yang

berbeda. Masalah yang terjadi sekarang adalah

ketika hasil ijtihad seorang mujtahid ditimbang

sebagai penafsiran moderat atau penafsiran

radikal dengan merujuk pada standar ideologi

sekularis-liberalisme Barat. Tidak aneh jika banyak

di antara umat lslam yang akhirnya berusaha



menafsirkan isu kontemporer dalam semangat

liberalisme (seperti homoseksualitas,
penanganan sumber daya alam, perdagangan)

dengan mencari-cari atau memilintir ayat-ayat

sehingga bisa mendukung opini yang sudah

ditentukan sebelumnya.

Kembali Adnan mengingatkan bahwa
metodologi ijtihad adalah ilmu yang sangat

spesifik dan ketat. la juga memberikan contoh,

meskipun terbatas, bagaimana interpretasi kaum

reformis tidak mengindahkan kaidah-kaidah
umum dalam ijtihad. Ulil Abshar Abdalla dalam

pernyataannya dalam diskusi tentang Hukum

lslam di Harvard University tahun 2004 malah

mengatakan, bahwa ia tidak ingin terjebak dalam

perdebatan fikih, karena ia justru ingin merombak

usul fikih (suatu kumpulan metodologi atau

kaidah dalam menggali fikih) itu sendiri.

Akhirnya, Adnan menutup bukunya dengan

memberikan beberapa kesimpulan yang penting

untuk ditekankan. Beberapa di antaranya adalah:

Pertama, Kapitalisme Barat men gerahkan segala

upaya untuk meredam lslam sebagaimana ia dulu

meredam Komunisme. Pelabelan penafsiran

radikalisme sebenarnya untuk memberikan
konotasi negatif terhadap hasil penafsiran yang

dianggap sebagai produk'masa lalu'yang sudah

tidak lagi relevan dengan modernitas. lsu tentang

murtad, hak waris laki-laki dan wanita, keharaman

riba, dan syura tidak boleh dijelaskan dengan

mengacu pada jargon-jargon sekularisme; seperti

kebebasan beragama, persamaan jender, asas

manfaat dan demokrasi. Dengan demikian, niat

yang baik untuk membela lslam harus disertai

dengan penjelasan yang sesuai dengan
metodologi dari ideologi Islam itu sendiri meski

harus bertentangan dengan tren liberalis-
sekularisme.

Kedua, bagi B a rat, terj ad i nya tero ris me adala h

hanya puncak dari gunung es saja yang baru

terlihat. Adanya penafsiran radikal yang
dianggap memicu terjadinya tindak kekerasan

akan hilang dengan sendirinya ketika lslam mulai

direformasi. Karena itu, metodologi
penafsirannya perlu dirombak total dengan

menginkorporasi konsep atau nilai-nilai
universalisme Barat.

Catatan
Memang. setelah membaca buku ini, ada dua

hal yang perlu dicatat. Pertama.'. buku ini akan

lebih baik lagi jika mengupas secara lebih detil

kekeliruan berpikir kaum intelektual Muslim lain

yang mendukung reformasi lslam, selain Tariq

Ramadhan. Di samping itu, figur seperti lrshad

Manji dan Hirschi Ali sebenarnya tidak layak untuk

dikutip sebagai contoh aktoF pendukung
reformasi lslam secara internal, karena kata-kata

mereka hanya sebatas slogan kosong saja. Di

Amerika sendiri sebenarnya ada lembaga CSID

(Center for the Study of lslam and Democracy)

yang tokoh-tokohnya adalah umat lslam yang

lebih layak untuk diwaspadai pemikirannya

ketimbang tokoh politik seperti Manji atau Ali.

Di sini juga sempat terbersit, masih adakah

tokoh-tokoh intelektual Muslim kontemporer
yang menolak gelombang reformasi lslam ini?

Kedua, dalam memahami kerusakan ideologi

Barat dan ancaman infiltrasi konsep asing ke

dalam ajaran lslam, seorang Muslim harus

memiliki pemikiran yang cemerlang. Tidak sedikit
putra-putri umat lslam yang diundang atau

bertandang ke Barat, dan kembali ke tanah Muslim

sebagai duta besar yang tidak dibayar untuk
mensosialisasikan pengalaman indah mereka di

sana. Tidak aneh jika kemudian AS mengeluarkan

dana yang tidak sedikit untuk mengundang
generasi muda Muslim berjalan-jalan di kota-kota

besar dan mengunjungi Islamic Center di sana

untuk memberikan, ilusi bahwa Barat tidak
berperang melawan lslam, hanya melawan
'oknum' Muslim saja. lronisnya lagi, mereka yang

belum pernah ke Barat justru mengelu-
elukannya.

Kalau saja lslam benar-benar dipahami secara

ideologis, umat lslam akan mudah melihat bahwa

upaya untuk menundukkan pikiran dan perasaan

mereka sudah di depan mata. []
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HT Inggris Kecam Pembantaian
Tawanan PolitikSyria

Beberapa sumber yang bisa dipercaya

melaporkan pembantaian secara sistematis

terhadap tawanan politik di penjara Saydnaya,

dekat kota Damaskus oleh penguasa Syria akhir

minggu lalu. Penembakan dan pembunuhan

tahanan politik aktivis gerakan lslam, yang

dipenjara karena beroposisi terhadap rezim

brutal Bashar al-Asad, terjadi setelah adanya

protes terhadap perlakuan yang semena-mena.

Sumber lain melaporkan adanya tindakan
provokatif oleh sipir penjara yang merusak al-

Quran untuk mengintimidasi para tahanan.

Dalam tanggapannya, Taji Mustafa sebagai

wakil media HT lnggris menyatakan, "Seperti

ayahnya, kebrutalan Bashar al-Assad tidak
mengenal batas. la telah berusaha untuk
mengenyahkan segala bentuk oposisi terhadap

kekuasaan tiraninya, negosiasinya dengan lsrael,

melalui segala bentuk penangkapan, penyiksaan,

dan penahanan ribuan aktifis gerakan lslam,

termasuk anggota HT, dan yang baru-baru ini

dengan membantai mereka di penjara."
"Tindakan keji ini telah dilaporkan di berbagai

kantor berita. Politisi Barat dan corong medianya

begitu gigih menentang diktator seperti Mugabe,

namun herannya tetap diam terhadap berita yang

sungguh memprihatinkan ini," tegasnya. I

Hizbut Tahrir Desak Tentara Pakistan
Melawan Agresi Amerika

Menyusul serangan brutal Amerika yang

menewaskan I I tentara Pakistan, baru-baru ini

para pendukung gerakan Hizbut Tahrir di Pakistan

menggelar aksi protes menentang agresi Amerika.

Mereka menuntut tentara Pakistan untuk
mengambil langkah aksi nyata menentang agresi

Amerika daripada sebatas protes kepada

pemerintah Amerika.

Saleem, salah seorang aktifis HT Pakistan,

mengatakan al-Quran telah ntemberitakan

kepada kita, kaum kafir takkan pernah menjadi

teman kita dan mengapa Amerika tidak
membedakan antara tentara Pakistan dan rakyat

sipil. Lebih lanjut ia menyatakan, orang Amerika

telah mematangkan bahwa keduanya adalah

musuh. Setelah kemarin mereka membunuh

rakyat sipilyang tak berdosa, kini mereka memulai

membunuh para tentara Pakistan. []

Cina Tuduh Hizbut Tahrir Sebagai
Musuh Baru

Pemerintah Cina telah memperingatkan

sebuah gerakan lslam global sebagai salah satu

musuh baru di Xinjiang. Peringatan tersebut

disampaikan melalui propaganda di jalan-jalan

di Kota Kashgar. Namun, warga di provinsi yang

bermayoritas Islam tersebut tak percaya Hizbut

Tahrir sebagai sebuah ancaman.

Beberapa pengamat mengatakan bahwa

Hizbut Tahrir tidak mendukung kekerasan dan

mereka menuduh Cina memainkan ancaman

sebagai dalih, terutama di hadapan pergelaran

Olimpiade Beijing pada musim panas ini.
Perwakilan kelompok ini di lnggris, seperti yang

dikatakan Taji Mustafa, menegaskan bahwa Hizbut

Tahrir hanya menyokong aktivitas tanpa

kekerasan.

Hizbut Tahrir merupakan fenomena aktual

terbaru di Xinjiang. Nicholas Bequelin dari

Human Rights Watch mengatakan, "lnstitusi

penjara juga telah cemas akan adanya pengaruh

dari para pengikut Hizbut Tahrir terhadap para
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terpidana." [Syabab.com, l0/7l2OO8 |

Ulama Besarlraq: Haram Berunding
dengan Penjajah!

Syaikh Dr. Abdul Malik as-Sa'di, salah seorang

ulama besar (kibar ulama) di lrak, mengeluarkan

fatwa tentang haramnya mengadakan
kesepakatan dan kompromi dengan penjajah.

Dalam fatwa itu disebutkan bahwa perbuatan

itu adalah haram secara qath'1 (tegas); kecuali
jika penjajah sudah keluar dari lrak dan Irak diberi

hak untuk mengatur negerinya sendiri.

Syaikh as-Sa'di menyebutkan Rasulullah
memerintahkan untuk menulis perjanjian dengan

Yahudi Madinah serta pada Perjanjian Hudaibiyah.

Beliau tidak menyuruh menulis perjanjian di selain

masa itu, yakni masa ketika kepemimpinan umat

lslam hilang, baik di Makkah maupun Madinah.

Dengan demikian,' perjanjian itu dibangun atas

dasar kekuatan. Di dalam perjanjian itu tidak ada

unsur meminta pertolongan kemananan kepada

orang kafir, apalagi meminta pertolongan kepada

orang kafir untuk memerangi orang Muslim. Sabda

Nabi saw.: Saya tidak meminta pertolongan

terhadap kaum musyrlk.

Menurut beliau, pemerintah Irak sekarang

memang tidak memiliki kekuasaan sehingga tidak

sepatutnya melakukan perundingan dengan
penjajah. "Sama sekali tidak masuk akal.

Melakukan kesepakatan dengan penjajah, agar

mereka bisa terus melakukan penjajahan!" ungkap

as-Sa'di. [www.hidayatullah.com, I 17 /2OO8l

449 Warga Palestina Gugur Syahid
Departemen Kesehatan Palestina

mengkonfirmastkan, 449 warga Palestina gugur

syahid dalam enam bulan pertama tahun 2008.

Sebagaimana dilaporkan Kantor Berita AFP dari

Caza, Kepala Bagian Emergency Departemen

Kesehatan Palestina di Caza hari Sabtu
mengatakan, "Sejak awal bulan Januari hingga

akhir bulan Juni 2008, 449 warga Palestina,

termasuk 66 anak, gugur syahid di Tepi Barat

Sungai Jordan dan Jalur Caza akibat serangan

lintarllunia ....,

militer Rezim Zionis lsrael."

Departemen Kesehatan Palestina juga

mengumumkan, jumlah warga Palestina yang

gugur syahid mencapai 5.!!0 orang, sejak

September tahun 2000. IRlB Online, 617/2008]

Korban Pasukan Asing Beftambah
Bulan Juni 2008 menjadi bulan dengan

korban tewas terbanyak bagi pasukan asing di

Afgan istan sejak Taliban digu I in gkan tah u n 2000.
Para wartawan mengatakan, Junijuga merupakan

bulan kedua secara berturut-turut jumlah korban

melebihi jumlah korban yang jattlfi di lrak.

Pernyataan militer sepanjang Juni
memperlihatkan sedikitnya {5 tentara asing

tewas akibat perang atau kecelakaan. Mereka

bertugas di bawah Pasukan Bantuan Keamanan

lnternasional (lsal) pimpinan Nato atau koalisi

pimpinan Amerika Serikat. Lebih dari 40o/o dari

122 tentara asing yang meninggal di Afganistan

sepanjang 2008 tewas di bulan Juni. Demikian

angka resmi yang dihrmpun oleh situs internet

i ndependen : icasualties.org. (BBC, I I 7 l2oo8l

Larangan Pendirian Menara Masjid di
Swiss

Partai Rakyat Swiss Kanan selama ini gencar

berkampanye untuk melindungi nilai-nilai Kristen

dan tradisi Swiss dari budaya asing. Mereka

mengklaim menara masjid adalah simbol
kekuasaan dan mengancam hukum dan
ketertiban di Swiss. Saat ini ada dua menara masjid

di Swiss, yaitu di Zurich dan Jenewa. Swiss akan

menggelar referendum tentang Iarangan
membangun menara masjid sekalipun langkah

ini ditentang kalangan gereja dan pemerintah.
"Menara menyimbolkan klaim agama-politik
untuk kekuasaan, yang mana menantang hak-

hak fundamental. Dalam kasus Islam ini, mereka

menempatkan agama di atas negara dan
bertentangan dengan konstitusi federal," tegas
jubir sebuah komite yang mengkampanyekan

inisiatif larangan pembangunan menara masjid

di Swiss. [www.hidayatullah.com, I I I 7 IZOOB]
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aru-baru ini Presiden AS, Ceorge W.

Bush menandatangani anggaran
perang di lrak dan Afganistan sebesar

I 62 miliar USD. Bush menandatangai anggaran

tersebut saat warga AS dan masyarakat dunia

kian menentang kebijakan agresor Cedung Putih

di Timur Tengah.

Sebelumnya, The House of Representatives

(DPR) Amerika Serikat menyetujui penambahan

anggaran bagi militer AS untuk melanjutkan

peperangan di lrak dan Afganistan. Tambahan

anggaran sebesar 162 miliar dolar (sekitar 1460

triliun rupiah) itu memungkinkan Pentagon

menggelar operasi militer di lrak dan Afganistan

hingga pertengahan 2009.

The House of Representatif AS juga tidak

menetapkan batas waktu penarikan tentara

Amerika Serikat dari lrak. Hal ini sejalan dengan

keinginan Presiden Bush yang tidak
menginginkan adanya deadline. lronisnya,
persetujuan tambahan anggaran untuk
Pentagon ini dicapai di tengah situasi
perekonomian rakyat Amerika Serikat yang makin

su lit.

Timbul dugaan, AS sebenarnya masih ingin

bertahan di lrak. Alasan yang paling

memungkinkan adalah minyak. Maklum, minyak

lrak bisa menjadi sumber pemasukan yang

i!$.L:$i:
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penting bagi negara itu. Dengan cadangan

minyak yang sangat besar, minyak lrak tentu akan

menjadi darah segar bagi ekonomi AS yang

sedang coltaps. Di lrak diperkirakan terdapat

cadangan minyak sekitar I I 5 miliar barel, yang

merupakan cadangan terbesar ketiga di dunia.

Untuk tetap bertahan di lrak, AS ngotot

mengegolkan Pakta Keamanan Bersama dengan

lrak, meskipun ditolak banyak pihak di lrak. Seperti

dilaporkan Kantor Berita Mehr, Aqil Al-lsa
(pengamat politik) saat diwawancarai situs

Sababul Irak menyatakan, AS mengancam

Pemerintah lrak dengan mengharuskan Baghdad

memberikan ganti rugi dalam Peristiwa ll
September jika menolak menandatangani pakta

keamanan dengan Washington. Presiden lrak

Nur Maliki ketika berada di Yordania mengecam

syarat AS ini dan menganggapnya ancaman

terhadap kedaulatan lrak.

Pakta keamanan akan menggantikan mandat

PBB yang akan habis pada akhir tahun ini. Ribuan

demonstran di lrak menolak Pakta Keamanan ini

karena hanya akan mengokohkan pendudukan

militer AS di negara itu. Ulama besar lrak Syaikh

Dr. Abdul Malik as-Sa'di mengeiuarkan fatwa

haramnya mengadakan kesepakatan dan

kompromi dengan penjajah. Dalam fatwa itu

disebutkan bahwa perbuatan itu adalah haram



secara qdth'i (pasti), kecuali jika penjajah sudah

keluar dari lrak serta memberikan hak

sepenuhnya kepada lrak untuk mengatur
negerinya sendiri.

Sekilas, isi kesepakatan ini sepertinya untuk

kepentingan lrak. Namun, kecenderungan
liberalisasi ekonomi Irak sangat kuat dalam pakta

keamanan itu. lni tampak dari poin-poin seperti

mendorong investasi asing, khususnya AS,

masuk ke lrak; mendorong lrak agar masuk ke

pasar bebas dan bergabung dengan organisasi

ekonomi regional maupun dunia; termasuk

bantuan finansial (utang) dan teknis kepada

negeri itu.

Seperti pengalaman di negara-negara lain,

liberalisasi sesungguhnya merupakan jalan bagi

perusahan asing, terutama AS, untuk mengeruk

minyak lrak. Adapun pemberian utang luar

negeri sering merupakan alat untuk menekan dan

menimbulkan ketergantungan negara lain.

Tidak menunggu lama, kran liberalisasi pun

sudah mulai dibuka. Pemerintah boneka lrak

mengundang perusahaan minyak terbesar dunia

untuk memberikan bantuan tehnis dan

meningkatkan produksi. Banyak laporan
menyebutkan, pihak berwenang lrak sedang

berunding dengan Exxon Mobil, Shell, Total, dan

BP walaupun tidak ada pengumuman resmi

tentang rekan yang akan ditunjuk. Diharapkan

dalam waktu 2 tahun mendatang produksi

minyak lrak akan mencapai 3 juta barel perhari,

meningkat dari 2,5 juta barel pada tingkat saat

ini (BBC Online, 30/ 6 l2oo8).
Sebelumnya, perusahaan Halliburton-Dick

Cheney pernah menjadi CEO-nya-
memenangkan kontrak miliaran dolar untuk
melakukan rekonstruksi lrak yang dihancurkan

AS.

Tidak hanya itu, ada dugaan Pakta Keamanan

Washington-Baghdad ini juga mengandung
kesepakatan rahasia. Suatu bocoran berita surat

kabar lnggris, The Independent, menunjukkan

bahwa: Amerika akan mempertahankan
penggunaan lebih dari 50 pangkalan militernya

di lrak dalam jangka panjang; tentara Amerika

lunia Islam

dan para kontraktornya akan menikmati
kekebalan diplomatik dari hukum di lrak; Amerika

akan bisa mengontrol wilayah udara lrak di

bawah 29.000 kaki dan mempertahankan hak

untuk melakukan 'perang melawan teror' di

dalam negeri lrak, dengan memiliki otoritas untuk
menahan siapapun yang diinginkannya dan

untuk melancarkan kampanye militernya tanpa

perlu melakukan konsultasi dengan Pemerintah

Baghdad.

Taji Mustafa, perwakilan media HizbutTahrir

ln ggris, mengatakan, " Usaha pemgrintahan Bush

untuk memaksakan kesepakatan ini sebelum

berakhir masa berlakunya adalah kolonialisme

yang memalukan untuk bisa terus
mempertahankan pijakan militernya di wilayah

itu sehingga dapat terus dilakukan Barat. lni

menunjukkan kemiripan akan kesepakatan yang

ditandatangani rezim kaki tangan di lrak pada

masa kolonial di lrak tahun 1930 dengan

Pemerintah lnggris. Kesepakatan ini, bersama

dengan pangkalan Amerika yang ada sekarang di

Kuwait dan Qatar, menunjukkan bahwa hanya

sedikit yang berubah sejak pangkalan militer
Amerika di Arab Saudi dibongkar. Barat harus

menyadari bahwa mereka tidak dapat terus
melakukan usaha untuk menghalang-halangi

Dunia lslam untuk memiilh ketentuan politiknya,

terus memperlakukan wilayah itu seperti stasiun

bahan bakar miliknya sendiri, dan kemudian

bersaing satu sama lain untuk mengkontrol
bagian besar dari minyak di wilayah itu."

Kesepakatan rahasia lain yang penting adalah

tidak ada batas berapa lama tentara AS berada di

lrak. Yang jelas, masa depan lrak sepertinya

semakin suram. Negara itu sudah kehilangan

segalanya. Tidak memiliki kedaulatan, negaranya

dihancurkan dan minyaknya dirampas. Namun,
yang perlu diingat, sejarah lrak adalah sejarah

perlawanan terhadap penjajah. Rakyat lrak tentu
saja tidak diam terhadap penjajahan ini.

Kekalahan AS?

AS dan koaliiinya pasti menghadapi
perlawanan besar ini. Sekarang saja, jumlah
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pasukan AS yang tewas hampir
mencapai {000 orang. Tentara penjajah

juga banyak yang mengalami depresi

berat. Mereka juga semakin ragu, untuk
apa mereka berperang di lrak. Pasukan

AS kehilangan orientasi dan motivasi
perang. Di sisi lain mereka melihat yang

lebih diuntungkan dari perang ini adalah

perusahan minyak yang kaya raya.

lnstitut Nasional Kesehatan Mental

di AS, seperti yang dikutip AFP Selasa

(61512008), mengatakan sekitar l8-20
persen atau 300 ribu pasukan

men u nj u ka n gqala p ost-tr aumatic str ess

dissorder (PSTD) dan depresi. Penelitian

Rand Corporation tahun 2008 juga

menunjukkan sekitar 300 ribu tentara

Amerika Serikat (AS) yang kembafi dari

lrak dan Afganistan menderita gejala

kelainan stres pasca-traumatik atau

depresi, dan setengah dari mereka tidak

mendapat perawatan.

Tahun 2007 saja dilaporkan I 08

tentara AS tewas bunuh diri. Surat kabar

terbitan AS Neu York Times

menurunkan sebuah laporan yang

secara mengejutkan menyebutkan,
bahwa sebanyak 3. I 96 pasukan AS

desersi sepanjang tahun 2006 dari tugas

di lrak dan Afganistan. Jumlah ini
meningkat drastis dari tahun
sebelu mnya.

Walhasil, kaum Muslim di seluruh

dunia harus bersatu untuk menyambut

seruan bagi Negara Khilafah yang

membentang di seluruh Dunia lslam

untuk menggantikan hegemoni pada

saat ini. Sistem Islam inilah yang akan

membebaskan Dunia lslam dari
pendudukan asing. Polling menunjukkan

adanya dukungan yang meningkat bagi

perubahan semacam ini.
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ffi$Sfi$,g$ilrinsip damai Kerajaan Cowa dalam

$$jilirgi!*lg* 
menyebarluaskan lslam dapat

fij&;lt*ili$I!#dicermati ketika Raja Cowa XIV
Sultan Alauddin bersama Mangkubumi (Raja

Tallo) Sultan Awwalul lslam dan pasukannya

mendatangi Bone untuk mengajak memeluk

lslam. Mereka tiba di Bone dan mengambil

tempat di Palette. La Tenriruwa, Raja Bone Xl,

adalah raja Bone yang pertama memeluk agama

lslam. Setelah mengadakan pembicaraan antara

Raja Cowa dan Raja Bone, rakyat Bone

dikumpulkan di suatu lapangan terbuka karena

Raja akan menyampaikan sesuatu kepada

mereka. Berkatalah Raja Bone La Tenriruwa

kepada rakyat banyak:

Hai rakyat Bone, saya sampaikan padamu,

bahwa kini Raja Cowa datang ke Bone

menunjukkan jalan lurus bagi kita sekalian

ialah agama lslam, mari kita sekalian terima

baik Raja Cowa itu. Karena bagi saya sendiri

sudah tidak ada kesangsian apa-apa. Saya

sudah yakin benar bahwa lslam inilah agama

yang benar, yaitu menyembah kepada Tuhan

Yang Maha Esa dan mengikut Nabi

.,1. Muhammad saw.
r irti:r,.tl.

:.;1,:,,. Selanjutnya Raja Bone LaTenriruwa berkata

r:',lagi:

,Memang ada kata sepakat moyang kami

,dengan Raja Cowa yang mengatakan, bahwa

b,arrangsiapa di antara kita mendapat
l:,ll:',fts$aik2n, dialah menuntun di depan. Raja

Cowa berkata bahwa bila agama lslam

diterima oleh kita, maka Cowa dan Bone

adalah dua sejoli yang paligg tangguh di

tengah lapangan. Bila kita terima agama

lslam, maka kita tetap pada tempat kita

semula. Akan tetapi, bila kita diperangi

dahulu dan dikalahkan, baru kita terima

agama lslam, maka jelas rakyat Bone akan

menjadi budak dari Gowa. Saya kemukakan

keterangan ini, kata Raja Bone La Tenriruwa,

bukan karena saya takut berperang lawan

orang-orang Makassar. Tapi kalau semua

kata-kata dan janji Raja Cowa itu
diingkarinya, maka saya akan turun ke

gelanggang, kita akan lihat saya ataukah Raja

Cowa yang mati.

Demikian isi pidato Raja Bone La Tenriruwa

kepada rakyat banyak.l

Kalau kita mencermati petikan pidato di

atas dapat dipahami, bahwa betapa Raja Cowa

memiliki maksud yang baik kepada Raja Bone

dan Rakyat Bone untuk hanya semata-mata

agar memeluk lslam. Bahkan dikatakan kepada

mereka, jika mau memeluk lslam maka

Kerajaan Bone dan Cowa hidup sejoli yang

saling menguatkan satu sama lain. Namun,

sekalipun Raja Bone La Tenriruwa sudah
memeluk lslam lalu mengajak rakyatnya, maka

rakyatnya pun menolak bahkan Ade' Pitue
(Hadat Tujuh) memecat La Tenriruwa dari

tahtanya, dan bermufakat mengangkat La

Tenripale to Akkapeang menjadi raja Bone Xll
(l6l l- 1625). Akhirnya, Raja Bone Xll inilah
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yang berperang dengan Raja Gowa sehingga

ditaklukkan oleh Cowa, kemudian mereka

masuk lslam.

Abdul Razak Daeng Patunru' (1969: 2l)
menguraikan bagaimana Cowa mengajak

kerajaan-kerajaan memeluk Islam, "Pada

hakekatnya Raja Cowa sebagai seorang
Muslim dan memegang teguh prinsip agama

lslam, bahwa penyebaran lslam harus
dilakukan secara damai. Pada mulanya sama

sekali tidak bermaksud untuk memaksa raja-

raja menerima lslam, tetapi karena ternyata

kepada Baginda, bahwa selain raja-raja itu
menolak seruan Baginda, mereka pun

mengambil sikap dan tindakan yang nyata

untuk menentang kekuasaan dan pengaruh

Cowa yang sejak dahulu telah tertanam di

tanah-tanah Bugis pada umumnya."

Hubungan Kerajaan Gowa dengan
Khilafah lslamiyah

Hubungan Kerajaan Cowa dengan Khilafah

lslamiyah pada waktu itu, yang dapat kita

pahami adalah dalam hal pemberian gelar
"sultan" kepada raja-raja Cowa yang diberikan

oleh Mufti Makkah menurut penuturan Andi

Kumala ldjo, SH sebagaimana sudah
disebutkan sebelumnya.

Mirip dengan pernyataan Prof. DR. M.

Ahmad Sewang, pakar Sejarah UIN Alauddin

Makassar,2 bahwa memang pada masa

kerajaan-kerajaan dulu telah masuk lslam, ada

semacam pengakuan atau legitimasi yang

harus datang dari Turki Utsmani sebagai

spiritualpower (Dunia lslam masa itu) kepada

raja terpilih. Beliau mencontohkan legitimasi

Sultan Buton oleh Turki Utsmani sekalipun

beliau mengatakan tidak sejauh itu pernah

membahas masalah ini. Hanya saja, Bapak

Prof. Sewang menambahkan, bahwa Turki

Utsmani adalah Khalifah.

Selain itu yang dapat kita lihat adalah foto
Raja Gowa yang ke-33, I Mallingkaan Daeng

Nyonri Sultan ldris (1893- 1895), yang

terpajang di Museum Ballalompoa saat ini,

menurut Andi Kumala ldjo, SH adalah pakaian

Turki dilihat dari baju dan songkok Turkinya.l

[Gus Uwik]

Catatan kaki:
I H.A. Massiara Dg. Rapi, MenyingkapTabirSejarahdan

Budaya di Sulawesi Selaton (hlm. 63 -9 I ), Lembaga

Penelitian dan Pelestarian Sejarah dan Budaya Sulawesi

Selatan TOMANURUNC. I 988.
2 Prof. Dr. Ahmad Sewang, MA, "Wawancara", LF HTI

Cowa, Desember 2007
I Andi Kumala ldjo, SH. "Wawancara", LF HTI Cowa,

Desember 2007

al-Wa'ie No. 96 Tahun vlll, 1-31 Agustus 2008



Bersatu Memperjuangkan Syariah & Khilafah

F
ifl;

il- ffi "Ht




